
 
Acorduri comerciale: la ce lucrează UE
 
UE negociază diverse acorduri comerciale în întreaga lume, însă acestea depind de
aprobarea Parlamentului European. Citiți această sinteză pe tema negocierilor în curs.
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Importanța acordurilor comerciale 
 
Acordurile comerciale sunt o componentă esențială a politicii comerciale a UE, deoarece sunt
un vector esențial al creșterii economice. În 2020 UE a fost al doilea cel mai mare exportator de
bunuri al lumii (15%) după China (18%), dar înaintea SUA (10%). În același an, UE a fost și al
treilea cel mai mare importator (13%) după SUA (16%) și China (14%). Noile acorduri
comerciale creează noi posibilități de afaceri pentru firmele europene, ceea ce duce la crearea
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20190528STO53303/cum-profitam-de-globalizare-politica-comerciala-a-ue
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/ro#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/ro#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA


de noi locuri de muncă, iar pentru consumatori înseamnă mai multe posibilități de alegere și
prețuri mai mici.
 
 
Există temerea că acordurile comerciale pot duce la pierderi de locuri de muncă în anumite
sectoare din cauza creșterii concurenței, dar aceste acorduri creează mai multe locuri de muncă
decât desființează. O altă temere este că aceste acorduri ar putea avea drept efect scăderea
standardelor înalte de calitate pentru produse cum ar fi cele alimentare. Totuși, deoarece UE
este o piață atât de mare, își poate permite să își impună standardele firmelor străine. Pentru
deputații europeni, standardele de calitate sunt întotdeauna un element nenegociabil în
acordurile comerciale, orice tentativă de reducere a lor putând fi un motiv respingere a
acordurilor. În plus, negociatorii UE includ adesea în acordurile comerciale clauze privind
drepturile omului și drepturile lucrătorilor, pentru a contribui la îmbunătățirea situației din țara cu
care avem relații comerciale.
 
 
Tipuri de acorduri
 
 
UE a încheiat diferite tipuri de acorduri. Acestea pot să se concentreze asupra reducerii sau
eliminării barierelor tarifare sau asupra creării unei uniuni vamale prin eliminarea taxelor vamale
și stabilirea unui tarif vamal comun pentru importurile din străinătate.
 
Însă nu este vorba doar despre taxe vamale. Poate fi vorba și despre investiții sau modurile de
rezolvare a litigiilor care implică investiții. Așa se întâmplă când, de exemplu, o firmă consideră
că o decizie a autorităților îi afectează investițiile în țara respectivă. Barierele netarifare, precum
standardele privind produsele, sunt și ele vitale (de exemplu, UE a interzis din motive de
sănătate utilizarea anumitor hormoni în creșterea bovinelor).
 
 
 
Acordurile pot contribui, de asemenea, la protecția produselor alimentare tradiționale din
Europa, determinând țările să recunoască indicațiile geografice. Aceasta înseamnă că nu puteți
solicita anumite descrieri pentru produsul dumneavoastră dacă nu este fabricat în regiunea sau
conform tradiției respective. Acest lucru se aplică produselor precum șampania franțuzească și
brânza feta grecească.
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Protejarea delicateselor europene
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev

Mai multe informaţii
Pagina Comisiei Europene cu privire la acordurile comerciale (EN)
Comisia pentru comerț internațional
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_ro
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home/highlights

