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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 

în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că decizia Consiliului de a ridica toate sancțiunile vizând activitățile nucleare 

impuse Republicii Islamice Iran, ca urmare a respectării angajamentelor sale luate în 

cadrul Planului comun de acțiune comprehensiv, permite relansarea cooperării cu Iran și 

va crea oportunități și beneficii pentru ambele părți, oferind posibilitatea de a redeschide 

piața iraniană pentru întreprinderile europene; reamintește că Iranul are o populație mare, 

în general foarte bine educată și tânără, are una dintre cele mai diverse compoziții ale PIB-

ului în regiune, are nevoie de investiții și reprezintă o piață potențială pentru bunurile 

europene de înaltă calitate; 

2. observă că mai multe declarații ale Comisiei și delegații ale UE în Iran, din ultima făcând 

parte Vicepreședintele / Înaltul Reprezentant al UE și șapte comisari, s-au concentrat pe 

legăturile comerciale și economice; 

3. subliniază că schimburile comerciale și accesul reînnoit la sistemul comercial global bazat 

pe norme poate constitui o modalitate de a sparge izolarea Iranului și că schimburile 

comerciale ar putea fi un instrument important de consolidare a dialogului politic și de 

stimulare a cooperării între țările din regiune, pentru a crește dezvoltarea regională, 

ocuparea forței de muncă și stabilitatea din întreaga regiune; 

4. solicită coerență între politica comercială a UE și principiile politicii sale energetice și este 

de părere că toate proiectele actuale și viitoare ale UE și investițiile în Iran trebuie să 

respecte pe deplin angajamentele de decarbonizare pe termen lung ale UE; 

5. se declară preocupat de corupția larg răspândită și de eludarea sancțiunilor comerciale, 

care au condus la dezvoltarea unei economii gri și reprezintă un risc pentru investițiile 

europene; subliniază, prin urmare, că trebuie combătută corupția și trebuie adoptată o mai 

mare transparență, precum și susținută dezvoltarea unui veritabil sector privat și a unei 

economii de piață în Iran; 

6. reamintește că politica comercială a UE contribuie la protejarea și promovarea valorilor 

apărate de Uniune; subliniază că o posibilă reluare a relațiilor comerciale dintre UE și Iran 

trebuie să fie acompaniată de îmbunătățiri substanțiale în respectarea drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale în Iran, precum și a standardelor internaționale în domeniul 

social, al muncii și al mediului; consideră că dovezi concrete în aceste domenii sunt de o 

importanță majoră pentru reînnoirea legăturilor comerciale și de investiții în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de viață și a bunăstării poporului iranian; reamintește că Iranul 

este parte semnatară a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice 

(PIDCP) și a Convenției privind drepturile copilului (CDC) și solicită Iranului să își 

onoreze angajamentele internaționale într-un mod mai coerent; 

7. observă că până la 70% din economia iraniană este controlată de stat, acest lucru putând 

crea probleme pentru întreprinderile europene din Iran și că schimburile comerciale 

intensificate ar putea consolida puterea economică, militară și politică a unor persoane 

nealese; solicită Comisiei să prezinte un raport după doi ani de la ridicarea sancțiunilor 
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privind posibilele obstacole în calea companiilor europene care operează în Iran și 

impactul pe care aceste relații comerciale l-ar putea avea în Iran; subliniază că este 

important ca Iranul să dezvolte un mediu favorabil investițiilor internaționale și că aceasta 

trebuie să aibă loc în conformitate cu recomandările Grupului de acțiune financiară 

privind spălarea banilor (GAFI); 

8. subliniază faptul că Iranul se confruntă cu multe provocări în domeniul mediului, inclusiv 

lipsa apei și degradarea solurilor și că, pe lângă valorificarea potențialului deplin al 

cooperării comerciale, UE ar trebui să se angajeze în dezbateri cu Iranul pentru a spori 

gradul de protecție a mediului și de promovare a dezvoltării durabile din punct de vedere 

ecologic; 

9. observă că actualul mandat al UE pentru negocierile privind un acord comercial și de 

cooperare cu Iranul nu mai este de actualitate; invită UE să analizeze posibilitatea de a 

relua discuțiile de aderare ale Iranului la Organizația Mondială a Comerțului, deoarece 

apartenența la OMC ar aduce o mai mare liberalizare a economiei Iranului, ceea ce ar 

stimula creșterea, ar încadra această țara în sistemul mondial bazat pe norme și ar oferi un 

mecanism de sprijinire a reformelor economice necesare și care ar permite să i se ceară 

Iranului să își respecte angajamentele internaționale; subliniază, de asemenea, că este 

important ca Iranul să dezvolte relații economice și comerciale cu actori regionali pentru a 

constitui un ansamblu economic și comercial coerent, în conformitate cu normele 

Organizației Mondiale a Comerțului; subliniază că Uniunea Europeană poate furniza 

expertiză și sprijin în dezvoltarea și construcția acestui dialog regional; invită Comisia să 

exploreze opțiuni pentru consolidarea legăturilor comerciale și investiționale cu scopul de 

a aduce Iranul mai aproape de normele OMC și a proteja investițiile europene; subliniază 

că un cadru de negocieri oficiale i-ar permite UE să utilizeze pe deplin poziția sa ca cea 

mai mare piață integrată și cel mai mare bloc economic și să creeze un forum pentru 

schimburi și dialog; 

10. consideră că, în ciuda încheierii a numeroase contracte cu companiile europene, Iranul nu 

este în măsură să își îndeplinească angajamentele din cauza unei lipse de lichidități, ceea 

ce înseamnă că procesul deschiderii Iranului este prins într-un cerc vicios; 

11. ia act de faptul important că unele sancțiuni ale SUA nu sunt afectate de acordul nuclear și 

vor rămâne în vigoare, în special sancțiuni legate de abuzuri privind drepturile omului, 

sprijin pentru terorism și testare a rachetelor balistice; regretă că sancțiunile SUA, încă în 

vigoare, limitează marja de manevră a UE, deoarece firmele europene ale căror activități 

sunt legate de SUA nu pot fi active în Iran; consideră că este inadecvat ca UE să depindă 

de guvernul SUA să ofere certitudine juridică și predictibilitate și solicită Comisiei și 

SEAE să continue dialogul și cooperarea cu SUA, inclusiv prin acordarea de derogări, cu 

titlu provizoriu, până când o soluție permanentă finală este stabilită de comun acord; 

12. consideră că insecuritatea juridică a investițiilor în Iran determinată de legile 

extrateritoriale americane, precum și tranzacțiile în dolari ar trebui să facă obiectul unei 

modificări a abordării noastre comerciale privind Iranul; dorește ca euro să devină moneda 

utilizată pentru tranzacțiile noastre cu Iranul pentru a împiedica autoritățile americane să 

impună sancțiuni, astfel cum a fost cazul pentru unele bănci europene în trecut; 

13. ia act de faptul că UE vizează diversificarea resurselor energetice și că Iranul este un actor 

major pe piața internațională a energiei și, prin urmare, sprijină continuarea cooperării cu 
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Iranul în acest domeniu; încurajează exporturile iraniene de petrol și gaze către Europa și 

îmbunătățirea cooperării pentru dezvoltarea de noi soluții tehnologice, sursele 

regenerabile de energie și eficiența energetică; 

14. subliniază potențialul pe care îl reprezintă un internet deschis și sigur în Iran pentru 

economia digitală; cere din nou instituirea unui regim european eficient de control al 

exporturilor, care să împiedice folosirea abuzivă a produselor cu dublă utilizare și a unor 

tehnologii pentru încălcarea drepturilor omului și împotriva UE; 

15. constată că implementarea efectivă a Orientărilor privind responsabilitatea socială a 

întreprinderilor este esențială dacă se urmărește ca intensificarea relațiilor comerciale 

dintre UE și Iran să aibă un efect pozitiv asupra întregii societății iraniene; 

16. solicită să se acorde o atenție deosebită rolului IMM-urilor din Europa și Iran în cadrul 

procesului de consolidare a relațiilor comerciale; 

17. subliniază nevoia specială de creștere economică echilibrată din perspectiva genului și 

favorabilă incluziunii în Iran; solicită să se pună un accent deosebit pe rolul femeilor în 

Iran care se confruntă cu discriminarea juridică, precum și al femeilor europene care 

vizitează Iranul, având în vedere cerința privind portul simbolurilor religioase care pot 

descuraja femeile să se deplaseze în Iran. 
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