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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că existența unor condiții de concurență echitabile la nivel internațional, în 
cadrul unui sistem comercial multilateral bazat pe norme și care să respecte libertatea 
politică a statelor, este esențială pentru Europa, inclusiv pentru întreprinderile europene, 
în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și pentru lucrătorii și 
consumatorii europeni; consideră că aceasta contribuie la stimularea dezvoltării 
economice durabile, asigurând un mediu stabil și previzibil, urmărind creșterea 
competitivității și a reciprocității, asigurând și creând locuri de muncă decente în UE și 
în țările terțe și asigurând standarde ridicate de muncă și de mediu, dat fiind faptul că tot 
mai multe locuri de muncă depind de lanțurile valorice globale; subliniază, în acest 
sens, importanța unei transparențe sporite, a sustenabilității și a responsabilității 
întreprinderilor în lanțurile valorice globale și invită UE să ia în considerare, printre alte 
măsuri, stabilirea unui cadru juridic pentru obligația de diligență în lanțurile valorice 
globale ca un pas necesar pentru realizarea acestui lucru;

2. invită Comisia, având în vedere dezbaterea din ce în ce mai amplă, să concilieze 
normele UE în materie de concurență, politica industrială și comerțul internațional, care 
trebuie să fie însoțite de sustenabilitate și de respectarea mediului; subliniază nevoile 
specifice de finanțare a cercetării ca bază pentru inovarea și dezvoltarea întreprinderilor 
europene și ca element esențial pentru stimularea comerțului și a competitivității;

3. subliniază că IMM-urile joacă un rol vital în comerțul internațional, estimându-se că 
asigură 30% din exporturile de bunuri ale UE în restul lumii1; consideră că piața internă 
continuă să fie de departe cea mai importantă piață pentru IMM-uri; reamintește că, 
pentru a ajuta IMM-urile să facă față provocărilor mai mari legate de accesul la noi 
piețe și pentru a le permite să concureze pe baza meritelor proprii, politica comercială și 
în materie de concurență a UE ar trebui să contribuie la diversitate economică și la 
crearea unui mediu comercial favorabil IMM-urilor și că acest lucru ar trebui să includă 
luarea în considerare a modernizării definiției UE a IMM-urilor, în special prin 
adăugarea unor criterii calitative; 

4. subliniază că politica UE în domeniul concurenței ar trebui să promoveze concurența 
loială și condițiile comerciale reciproce pe piața internă și la nivel mondial, cu scopul 
suplimentar de a consolida eforturile industriei de a contribui, de asemenea, la inovare și 
la o tranziție echitabilă către o economie a UE neutră din punct de vedere climatic; 
reiterează faptul că normele UE în materie de concurență se aplică tuturor actorilor 
activi pe piața internă; solicită, prin urmare, abordarea eficientă a practicilor comerciale 
neloiale printr-o abordare mai coordonată, asertivă și integratoare, prin utilizarea 
deplină a instrumentelor existente și consolidate în domenii precum concurența, 
comerțul, apărarea și achizițiile, precum și prin elaborarea de politici și instrumente noi 
și eficiente și abordarea efectelor asupra pieței interne a denaturărilor de pe piețele 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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internaționale, cum ar fi participațiile unor state străine și subvențiile acordate de 
acestea, în special în cazul în care sunt implicate fonduri UE; solicită consolidarea 
instrumentului antisubvenții, prin includerea unui mecanism de control al subvențiilor;

5 invită Comisia, în acest context, să analizeze și dacă este oportun să se modernizeze sau 
să se actualizeze interpretarea normelor de concurență specifice, fără a împiedica 
concurența pe piețele relevante din UE, și să se reformeze, de asemenea, orientările 
privind ajutoarele de stat și să se includă subvențiile de stat și proprietatea guvernului 
drept criterii în directivele UE privind achizițiile publice, pentru a garanta viabilitatea pe 
termen lung a bazei industriale a Europei și a fi în beneficiul consumatorilor europeni; 
salută, în acest context, intenția noii Comisii de a consolida mecanismul de examinare a 
investițiilor străine directe de îndată ce s-a acumulat suficientă experiență în ceea ce 
privește legislația în vigoare;

6 subliniază necesitatea de a reduce asimetriile persistente în cadrul piețelor internaționale 
de achiziții publice și invită Comisia să dea dovadă de ambiție în ceea ce privește 
deschiderea piețelor străine pentru întreprinderile din UE, în special pentru IMM-uri; 
salută discuțiile reînnoite privind instrumentul pentru achiziții publice internaționale al 
UE și solicită adoptarea sa până în 2020 pentru a garanta reciprocitatea atunci când 
partenerii comerciali limitează accesul la piețele lor de achiziții; 

7. solicită, în plus, Comisiei să consolideze mai mult cooperarea globală în materie de 
concurență, inclusiv un dialog pertinent cu SUA, Japonia și alți parteneri; invită 
Comisia să asigure condiții de concurență echitabile la nivel internațional și să convină 
asupra unor standarde și proceduri comune prin intermediul acordurilor comerciale 
bilaterale și al forurilor internaționale, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Organizația Mondială a Comerțului (OMC), 
Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Banca Mondială; solicită Comisiei să fie 
activă în consolidarea Rețelei Internaționale a Concurenței și subliniază importanța unei 
cooperări eficiente cu autoritățile naționale din domeniul concurenței din țări terțe 
pentru a spori eficacitatea anumitor investigații; 

8 sprijină pe deplin eforturile Comisiei în contextul reformei în curs a OMC, inclusiv al 
reformei Organului de apel al acesteia, pentru a actualiza și a face efectiv executorii 
normele multilaterale privind subvențiile sau inițiativele sectoriale cu scopul de a 
aborda problema subvențiilor în mod adecvat la nivel internațional, în special în ceea ce 
privește subvențiile industriale, întreprinderile de stat și transferurile forțate de 
tehnologie, pentru a rectifica politicile și practicile care nu sunt orientate către piață ale 
țărilor terțe; invită Comisia să implice pe deplin Parlamentul European și statele 
membre în acest domeniu;

9. salută prezența unor capitole specifice privind concurența în acordurile comerciale și de 
investiții bilaterale încheiate recent și îndeamnă Comisia să continue să negocieze 
dispoziții moderne, ambițioase și aplicabile în materie de concurență și ajutoare de stat 
în cadrul tuturor viitoarelor acorduri comerciale, ca parte a unei politici comerciale 
ambițioase și globale a UE; 

10 subliniază că aplicarea eficace a dispozițiilor privind dezvoltarea durabilă din acordurile 



AD\1196677RO.docx 5/8 PE643.140v02-00

RO

comerciale este importantă pentru asigurarea concurenței loiale și a standardelor de 
mediu și sociale; salută, în acest sens, introducerea unor criterii sociale și de mediu în 
reforma măsurilor antisubvenție și antidumping; consideră că, în contextul reformei 
actuale a OMC, ar putea fi examinată și posibilitatea de a include în regulile OMC 
norme ale OIM fundamentale, precise și care pot fi invocate în fața instanțelor, pentru a 
contribui la crearea unui mediu concurențial echitabil la nivel mondial;

11. îndeamnă Comisia să se asigure că normele în materie de concurență sunt compatibile 
cu o economie globală în rapidă schimbare și aduc cele mai mari beneficii 
întreprinderilor, consumatorilor și lucrătorilor europeni, ținând pe deplin seama de 
impactul digitalizării economiei asupra modului de funcționare al piețelor mondiale; 
invită Comisia să abordeze impactul comerțului electronic mondial în ceea ce privește 
creșterea concurenței pe piețele cu amănuntul, creșterea posibilităților de alegere ale 
consumatorilor și impactul asupra distribuției produselor și a locurilor de muncă; 
recunoaște că platformele online sunt factori-cheie ai comerțului digital, dar subliniază, 
în special, că apariția economiei digitale a condus la o concentrare excesivă a piețelor și 
a puterii; subliniază necesitatea de a acorda o atenție deosebită unor aspecte-cheie 
precum accesul la date și portabilitatea acestora, rolul și prezența platformelor pe piață 
și neutralitatea tehnologică;

12 salută, în acest context, negocierile multilaterale în curs ale OMC privind comerțul 
electronic și solicită un set cuprinzător și ambițios de norme pentru a aborda aspectele 
legate de barierele din calea comerțului digital, pentru a garanta că întreprinderile pot 
concura în întreaga lume în condiții echitabile și pentru a spori încrederea 
consumatorilor în mediul online, fără a aduce atingere standardelor europene în materie 
de protecție a datelor; subliniază că UE ar trebui să își asume un rol de lider în aceste 
negocieri internaționale, cu consultări strânse care să implice Parlamentul European, 
statele membre și părțile interesate, inclusiv societatea civilă;

13. invită Comisia să analizeze și să studieze în mod corespunzător piețele achizițiilor 
publice din țările terțe cu care negociază sau a negociat un acord de liber schimb, pentru 
a obține cele mai bune condiții de acces pentru întreprinderile europene;

14. invită Comisia să coordoneze acțiunea necesară a direcțiilor generale implicate - DG 
Comerț și DG Concurență - pentru a se asigura că normele în materie de concurență și 
punerea lor în aplicare garantează o concurență loială pentru întreprinderile europene pe 
piețele țărilor terțe și viceversa;

15. invită Comisia să acorde o atenție deosebită rolului pe care îl joacă stabilirea unor 
standarde internaționale în crearea unei concurențe loiale; insistă ca UE să își 
consolideze abordarea multilaterală în ceea ce privește stabilirea standardelor, în special 
în contextul ISO și IEC; avertizează cu privire la naționalizarea abordărilor de stabilire a 
standardelor, în special în contextul inițiativei „O centură, un drum” a Chinei și al altor 
strategii de consolidare a conectivității; invită, în acest context, Comisia să înființeze un 
coordonator la nivel înalt pentru politica de standardizare;

16. subliniază că este important să se integreze o perspectivă bazată pe gen atât la nivel 
multilateral, cât și la nivel bilateral, inclusiv să se introducă capitole privind egalitatea 
de gen în acordurile comerciale și să se elaboreze măsuri care iau în considerare 
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dimensiunea de gen (de exemplu, să se includă în evaluarea ex ante și ex post a 
impactului efectele politicii și acordurilor comerciale ale UE din perspectiva genului) 
pentru a stimula concurența și a promova creșterea economică favorabilă incluziunii.
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