
 

Viitorul UE: valorificarea globalizării
 
Globalizarea oferă un mare potențial de a crea bunăstare și locuri de muncă, dar are și
capacitatea de a perturba.
 
UE a încercat întotdeauna să profite la maximum, atenuând efectele sale negative prin
stabilirea de norme și colaborarea cu alte țări. Deputații europeni dezbat pe 16 mai un
document de reflecție propus de Comisia Europeană. 
 
Deputații europeni dezbat felul în care ar trebui UE să abordeze globalizarea, ca urmare a
planurilor Comisiei, pe 16 mai, de la 9.00 CET.  Urmăriți dezbaterea în direct!
 
UE este cel mai mare actor în comerțul mondial și își folosește influența economică pentru a
impune standarde ridicate pentru produsele importate, precum și pentru a-și promova valorile în
străinătate. Deputații europeni sunt întotdeauna dornici să utilizeze acest lucru, modificând
acordurile UE. În negocierile recente privind CETA, presiunea din partea Parlamentului a dus la
înlocuirea controversatului proces de soluționare a litigiilor între investitori și state cu sistemul
instanței în domeniul investițiilor, pentru a spori transparența și a asigura controlul guvernului
asupra alegerii arbitrilor.
 
Deputații europeni susțin măsuri de combatere a concurenței neloiale din afara UE. Aceștia au
solicitat o strategie UE în urma creșterii importurilor de produse feroviare la prețuri scăzute.
Pentru a proteja locurile de muncă europene, Parlamentul solicită un acord rapid privind
modernizarea instrumentelor UE de protecție comercială. Ca întotdeauna, este vorba despre
obținerea unui echilibru corect, cum ar fi cazul Chinei.
 
 
 
Pentru a împiedica comerțul cu minerale să finanțeze conflicte și încălcări ale drepturilor omului,
deputații europeni au adoptat în martie un proiect de regulament al UE care impune
importatorilor UE de staniu, tungsten, tantal și aur să efectueze verificări asupra furnizorilor lor
și să arate cum intenționează să-și monitorizeze sursele pentru a se conforma regulilor. Tot
grație Parlamentului, revizuirea normelor UE de prevenire a comerțului cu bunuri și servicii care
ar putea contribui la tortură sau la execuție include interzicerea comercializării și a tranzitului
echipamentelor folosite pentru tratamentul crud, inuman și degradant al persoanelor din afara
UE.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170209IPR61728/ceta-meps-back-eu-canada-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170308IPR65672/conflict-minerals-meps-secure-due-diligence-obligations-for-importers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160930IPR44536/meps-strengthen-eu-export-ban-on-%E2%80%9Ctorture-goods%E2%80%9D


De asemenea, Parlamentul a îndemânat adesea Comisia să pregătească noi legi prin
adoptarea unei rezoluții din proprie inițiativă. De exemplu, în aprilie, deputații europeni au
solicitat norme UE care să oblige furnizorii de textile și îmbrăcăminte să respecte drepturile
lucrătorilor. În aceeași lună, deputații europeni au solicitat o schemă unică de certificare a uleiul
de palmier care intră pe piața UE pentru a contracara efectele producției nedurabile de ulei de
palmier, precum defrișările și degradarea habitatelor.
 
De asemenea, deputații europeni țin seama de modul în care globalizarea afectează ocuparea
forței de muncă, sprijinind, de exemplu, inițiativele de consolidare a drepturilor lucrătorilor.
Parlamentul lucrează în prezent la protejarea oamenilor în noile forme de ocupare a forței de
muncă create de economia digitală. Parlamentul sprijină, de asemenea, Fondul european de
ajustare la globalizare, care ajută lucrătorii concediați să găsească noi locuri de muncă. De
exemplu, pe 11 mai, comisia pentru bugete va aproba 2,6 milioane de euro pentru a ajuta 821
de foști angajați Nokia în Finlanda.
 
Acestea sunt doar câteva exemple despre ceea ce a făcut Parlamentul cu privire la globalizare
în ultimele luni; ele oferă o idee despre diferitele modalități în care deputații europeni se
angajează să facă lucrurile să funcționeze pentru europeni.
 
Dezbatere despre viitorul integrării europene
 
Comisia va publica până la sfârșitul lunii iunie cinci documente de reflecție ca punct de plecare
pentru o dezbatere privind viitorul integrării europene. Fiecare lucrare este dedicată unei teme
specifice: dimensiunea socială europeană, globalizarea, uniunea economică și monetară,
apărarea și finanțele. Lucrările conțin idei și scenarii pentru ceea ce ar putea fi Europa în 2025,
dar nu există propuneri specifice. Inițiativa se încheie la jumătatea lunii septembrie, când
președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, va ține un discurs despre Starea Uniunii.
 
Articolul a fost acutalizat pe 15 mai 2017, cu includerea dezbaterii din plen.
 
Sondaj Eurobarometru 2017: prioritățile europenilor
• promovarea păcii și democrației în lume (73%)

• politica economică (58%)

• politica externă (57%)

Materiale audiovizuale
CETA
TTIP
Mineralele provenite din zone de conflict
Șomajul în rândul tinerilor
Fondul pentru globalizare
Industria textilă
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69057/meps-call-for-clampdown-on-imports-of-unsustainable-palm-oil-and-use-in-biofuel
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69057/meps-call-for-clampdown-on-imports-of-unsustainable-palm-oil-and-use-in-biofuel
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160916STO43171/social-dumping-meps-call-for-fair-wages-and-social-justice-for-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170407STO70803/employment-meps-to-discuss-plans-to-reinforce-workers'-rights
http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0b9808f7-3aa7-400a-a9e0-a76200bc3094


EPRS
CETA
Combaterea comerțului cu instrumente de tortură
TTIP
Sectorul textilelor
Protecția față de importurile subvenționate

Dosare
TTIP
Redresarea economiei - Locuri de muncă, creștere și durabilitate
Ocuparea forței de muncă - O Uniune care să funcționeze din nou
UE în lume - Ajutor, drepturile omului și democrația
Viitorul UE
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI%282017%29595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599275/EPRS_BRI%282017%29599275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA%282016%29586606_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20150202TST18313/ttip-risks-and-opportunities
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20140217TST36225/redresarea-economiei
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20131014TST22248/ocuparea-for%C8%9Bei-de-munc%C4%83
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20131111TST24341/ue-%C3%AEn-lume
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/viitorul-ue-dezbatere-privind-reformarea-ue
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Minereurile de conflict: adevărul din spatele smartphone-ului
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

UE nu trebuie să furnizeze instrumente de tortură
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

Costul uman al modei rapide: pentru un cadru mai strict
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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Protejarea industriei UE
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200
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