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RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL ADRESAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN 

COMISARULUI DESEMNAT 

Phil HOGAN 

Comisar desemnat pentru comerț 

 

1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și pentru a promova interesul general european, 

îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? 

Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? 

Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 

perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și 

cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră 

trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea atribuțiilor 

dumneavoastră din cadrul Comisiei? 

 

Am fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală în ultimii cinci ani, perioadă 

în care am fost responsabil pentru politica agricolă comună. Politica agricolă comună este una 

dintre cele mai vechi și încununate de succes politici ale Uniunii Europene, care își menține 

relevanța prin sprijinul său esențial pentru milioane de agricultori europeni; majoritatea 

acestor agricultori administrează exploatații mici și mijlocii, această structură reflectând 

sistemul agricol tradițional european. Acest sistem agricol permite agricultorilor să contribuie 

la conservarea mediului rural și a vitalității comunităților rurale, precum și la garantarea 

securității alimentare a cetățenilor europeni. 

În calitate de funcționar public în Irlanda timp de peste 30 de ani înainte de a deveni membru 

al colegiului comisarilor, am promovat întotdeauna o agendă proeuropeană. Am observat în 

direct câte avantaje poate avea o țară mică prin calitatea de membru al UE și am beneficiat de 

solidaritatea pe care UE o poate oferi tuturor statelor membre, asigurând o mai mare 

prosperitate în Uniune și o utilizare eficace a bugetului pentru a dezvolta infrastructura și a 

sprijini sectoarele vulnerabile ale societății. În toate rolurile mele politice [consilier 

municipal, membru al parlamentului național irlandez, ministru (și fost președinte al 

Consiliului miniștrilor mediului) și comisar] am fost animat de sensul serviciului public și de 

voința de a servi interesul superior al celor care m-au ales să îi reprezint. În timpul 

mandatului meu de comisar, am apreciat foarte mult contribuția pe care Parlamentul 

European o poate aduce la dezvoltarea politicii UE, de care beneficiază toți cetățenii noștri. 
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Comerțul internațional este unul dintre vectorii esențiali ai creșterii economice actuale a 

economiei europene, iar punerea în aplicare deplină și eficace a acordurilor existente poate 

asigura creșterea prosperității economice, de care profită toți cetățenii noștri, indiferent dacă 

aceștia sunt oameni de afaceri, fermieri, lucrători, prestatori de servicii sau consumatori. 

Ader la apelul lansat de președinta aleasă, conform căruia va trebui să „mobilizăm toate 

talentele Europei”. Cred că această mobilizare începe acasă și, desigur, voi aplica pe deplin 

această idee cu ocazia formării cabinetului meu. Am fost deosebit de preocupat de lipsa de 

reprezentare a femeilor în politică și, în calitate de ministru irlandez al mediului și al 

consiliilor locale, am introdus o legislație care prevede niveluri minime de participare a 

femeilor și bărbaților la alegeri, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a nivelului de 

reprezentare a femeilor în parlament. În domeniul de competență al Direcției Generale 

Comerț intră o gamă largă de grupuri de dialog cu societatea și mă angajez să asigur o 

participare echilibrată din punctul de vedere al genului în toate aceste grupuri și în orice alte 

grupuri similare. 

Sunt, de asemenea, foarte mulțumit de faptul că, sub conducerea președintelui Juncker, am 

făcut progrese importante în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de reprezentare a 

femeilor în rândul membrilor Comisiei Europene, iar direcția mea generală din cadrul 

actualului mandat, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, a fost un lider în acest 

sens. În ceea ce privește elaborarea de politici, intenționez să trasez serviciilor din subordinea 

mea sarcina de a lua în considerare impactul de gen atunci când pregătesc inițiative de 

politică. În mod concret, consider că includerea în acordurile noastre comerciale a capitolelor 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă poate garanta un impact benefic al acestor acorduri 

în rândul partenerilor noștri comerciali în domenii precum asigurarea unei agende de gen 

pozitive. 

Pot asigura Parlamentul European că sunt ferm conștient de angajamentul solemn pe care l-

am luat în fața Curții Europene de Justiție, în calitate de membru al Comisiei. Sunt foarte 

conștient de obligațiile prevăzute în tratat și de cerințele din Codul de conduită al comisarilor. 

Sunt întru totul de acord cu importanța acordată de președinta aleasă, doamna von der Leyen, 

„celui mai înalt nivel de transparență și etică la nivelul colegiului în ansamblul său”. 

În ultimii cinci ani, am fost ghidat în permanență de necesitatea de a acționa independent și 

imparțial și pe deplin în conformitate cu toate cerințele relevante. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru al colegiului comisarilor? În ce 

sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și 

pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? 

Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o 

transparență sporită, o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare 

pozițiile Parlamentului și pentru a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În 
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ceea ce privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți 

Parlamentului aceleași informații și documente pe care le oferiți Consiliului? 

Ca fost președinte al Consiliului Mediu și, în special, în calitate de comisar pentru agricultură 

și dezvoltare rurală, apreciez foarte mult interacțiunea constructivă cu Parlamentul. În calitate 

de fost parlamentar național, respect pe deplin rolul deputaților din Parlamentul European în 

funcția lor de reprezentanți aleși în mod direct ai cetățenilor. 

În ultimii cinci ani, am colaborat periodic cu Comisia pentru agricultură și dezvoltare din 

cadrul Parlamentului European și am întâlnit deputați în Parlamentul European cu ocazia 

diferitelor sesiuni plenare de la Strasbourg; intenționez să mențin această practică în cazul în 

care sunt numit în funcția de comisar pentru comerț. 

Susțin pe deplin intenția președintei alese, doamna von der Leyen, de a „consolida 

parteneriatul special al Comisiei cu parlamentul European” Este clar că trebuie să aducem 

Europa „mai aproape de casă” și să consolidăm legăturile cu cetățenii noștri. Prezența record 

în recentele alegeri pentru Parlamentul European arată că cetățenii sunt interesați de UE și de 

membrii săi. Deputații din Parlamentului European, în calitate de reprezentanți direcți ai 

cetățenilor, sunt cel mai bine plasați pentru a le reflecta interesele și preocupările. Doresc să 

înțeleg mai bine interesele și preocupările respective și mă angajez să colaborez mai strâns cu 

Parlamentul European pentru atingerea acestui obiectiv. De asemenea, respect pe deplin 

prerogativele Parlamentului de a exercita efectiv controlul său democratic. 

În relațiile mele cu Parlamentul European, am fost întotdeauna pregătit să-mi asum 

responsabilitatea politică pentru chestiunile care țin de domeniul meu de competență și, fără a 

aduce atingere principiului colegialității, intenționez să continui această abordare în viitor. 

În conformitate cu angajamentul președintelui ales privind cele mai înalte niveluri de 

transparență, sunt conștient de interesul de neclintit pe care Parlamentul European îl acordă 

politicii comerciale, precum și de importanța și caracterul sensibil ale multora dintre 

aspectele legate de comerț. În această privință, doresc să îmi reafirm angajamentul de a 

transmite Parlamentului European informări periodice înainte și după fiecare rundă de 

negocieri bilaterale și multilaterale. Doresc să tratez cu sinceritate și în întregime interesele și 

preocupările Parlamentului și știu că acest lucru poate fi făcut numai prin stabilirea unei 

relații de încredere și prin menținerea unui dialog periodic cu membrii săi, iar eu mă angajez 

să respect acest angajament. 

Împărtășesc avizul Parlamentului European conform căruia abordarea corectă este tratarea pe 

picior de egalitate a Parlamentului și a Consiliului și mă angajez să respect această viziune. 

Comisia a instituit deja un sistem care garantează transmiterea simultană a documentelor 

către Comitetul pentru politica comercială al Consiliului și către Comisia pentru comerț 

internațional a Parlamentului European (INTA). Această practică va fi menținută.  

În plus și acolo unde este cazul, voi depune eforturi pentru a face anumite prezentări în 

aceeași zi atât la Parlament, cât și la Consiliu și, în acest context, voi fi dispus să particip la 

reuniunile extraordinare ale INTA, în cazul în care acestea se dovedesc a fi necesare. 
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Transparența trebuie să se afle în centrul acțiunilor noastre și al modului nostru de operare. 

Consider că UE este cea mai transparentă autoritate publică la nivel mondial care desfășoară 

politici comerciale, dar putem îmbunătăți în continuare această stare de fapt. Ca instituții 

europene, ne datorăm acest lucru reciproc, dar tot ca instituții europene, avem datoria față de 

cetățeni să garantăm că cei în numele cărora ne desfășurăm activitatea sunt informați cât mai 

bine posibil, ținând seama în același timp de necesitatea de a proteja poziția noastră de 

negociere. Consider că această transparență va ajuta toate instituțiile să se asigure că politica 

noastră comercială răspunde preocupărilor cetățenilor. 

În acest scop, aștept cu interes să colaborez îndeaproape cu Parlamentul European pentru a 

alege cea mai bună modalitate de realizare a acestui obiectiv. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru comerț internațional: 

3. Strategia comercială 

Într-o perioadă de creștere a tensiunilor comerciale la nivel mondial și de criză 

profundă a sistemului comercial multilateral, ce priorități și măsuri de politică (inclusiv 

inițiative legislative și noi acorduri) ar identifica comisarul desemnat pentru a crea și a 

pune în aplicare în mod real o strategie comercială și de investiții a UE, veghind ca UE 

să rămână un actor global capabil să protejeze și să promoveze valorile UE, principalele 

priorități de politică și interesele economice, să contribuie la crearea unui comerț bazat 

pe norme și mai echitabil, să combată concurența neloială (inclusiv dumpingul social și 

ecologic) și să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene, 

în special pentru IMM-uri, și interesele consumatorilor și ale lucrătorilor? În acest 

context, cum intenționează comisarul desemnat să implice activ Parlamentul încă din 

primele etape ale procesului de elaborare a acestor priorități și măsuri de politică? 

Cred cu fermitate în continuarea unei politici comerciale deschise și echitabile, care 

consolidează poziția UE în lume, ne promovează valorile și ne protejează interesele. 

Comerțul internațional este vital pentru economia UE. Acesta reprezintă aproape 35 % din 

produsul intern brut al UE1, generează locuri de muncă și asigură accesul consumatorilor și al 

întreprinderilor la cele mai bune produse la cel mai bun preț. 

Sunt conștient de faptul că politica comercială se va confrunta cu un mediu deosebit de dificil 

în viitorul apropiat. Sistemul comercial internațional bazat pe norme se confruntă cu cea mai 

profundă criză de la începuturile sale, întrucât normele de bază ale sistemului sunt din ce în 

ce mai contestate de unii dintre principalii actori mondiali. În contextul unei concurențe 

tehnologice și geostrategice tot mai mari între SUA și China, aspectele comerciale și 

economice vor fi, de asemenea, din ce în ce mai legate de chestiuni geopolitice și de 

securitate.  

În acest mediu complex, președintele ales mi-a încredințat sarcina de a îmi concentra 

eforturile pe crearea unor condiții de concurență echitabile, pe consolidarea poziției de lider a 

Europei la nivel mondial, pe asigurarea contribuției comerțului la dezvoltarea durabilă și la 

politicile climatice, precum și pe îmbunătățirea transparenței schimburilor comerciale. În 

acest sens, voi avea în vedere următoarele priorități și acțiuni. 

                                                           
1Date din 2017 
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În primul rând, voi milita pentru menținerea unui mediu comercial internațional stabil și 

previzibil, bazat pe norme clare și aplicabile. UE, întreprinderile sale, lucrătorii și 

consumatorii săi nu se pot dezvolta decât într-un mediu internațional bazat pe statul de drept 

și nu pe legea junglei. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, care sunt adesea 

cele mai vulnerabile în fața măsurilor protecționiste. Pentru a aborda această provocare, 

intenționez să militez pentru reforma Organizației Mondiale a Comerțului, în scopul de a crea 

un nou acord pentru organizație, care să o plaseze din nou în centrul comerțului mondial. În 

acest scop, trebuie găsit un nou echilibru în cadrul organizației prin crearea de noi norme, 

dacă este necesar, pentru a asigura condiții de concurență echitabile (în ceea ce privește 

subvențiile industriale și transferul forțat de tehnologii, de exemplu), prin reformarea 

sistemului de soluționare a litigiilor, prin facilitarea integrării în cadrul OMC a activităților 

multilaterale desfășurate de membrii OMC interesați și prin abordarea tematicilor dezvoltării, 

climei și, în sens mai larg, a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Obiectivul meu va fi lansarea 

unei inițiative ample până la sfârșitul anului 2020, după următoarea conferință ministerială a 

OMC. O parte importantă a acestui efort va fi consacrată încheierii unor parteneriate cu alți 

membri ai OMC pentru a continua eforturile legate de reformă. Voi acționa pentru stabilirea 

unui parteneriat comercial pozitiv, echilibrat și reciproc avantajos atât cu SUA, cât și cu 

China. În ceea ce privește Statele Unite, ne vom concentra asupra colaborării în vederea 

promovării intereselor noastre comune, inclusiv în legătură cu crearea unor condiții echitabile 

de concurență. În relația cu China, va trebui să insistăm în continuare asupra necesității de a 

contribui într-o mai mare măsură la reforma sistemului comercial multilateral și de a asuma o 

mai mare responsabilitate în ceea ce privește această reformă, continuând, în același timp, să 

dezvoltăm o relație comercială echitabilă și echilibrată. 

În al doilea rând, voi avea în vedere crearea de oportunități pentru UE prin deschiderea 

piețelor sau prin menținerea deschiderii acestora. În acest context, voi pune accentul în 

primul rând pe valorificarea deplină a beneficiilor aduse de acordurile pe care le-am încheiat 

deja, asigurând punerea în aplicare integrală a acordurilor existente și aplicarea drepturilor 

noastre. Acest lucru va fi esențial în contextul amenințării tot mai mari a protecționismului la 

nivel mondial. În această activitate voi fi sprijinit de responsabilul cu comerțul însărcinat cu 

asigurarea respectării acordurilor, care va ocupa un post specific nou creat, va fi director 

general adjunct în DG Comerț și va lucra sub îndrumarea mea directă. Pe lângă punerea în 

aplicare și asigurarea respectării acordurilor, consider că este, de asemenea, importantă 

căutarea unor noi oportunități. Mă angajez să depun eforturi pentru încheierea negocierilor în 

curs, inclusiv a negocierilor pentru un acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă, a 

negocierilor cu China referitoare la un acord cuprinzător privind investițiile și a negocierilor 

multilaterale din cadrul OMC privind comerțul electronic. Atunci când condițiile vor fi 

îndeplinite și când va exista un interes clar pentru UE, voi propune deschiderea unor noi 

negocieri. Continuarea negocierilor pentru încheierea unui parteneriat comercial și de 

investiții reciproc avantajos cu Africa va fi deosebit de importantă. 

În al treilea rând, mă voi asigura că politica comercială va contribui la obiectivele noastre de 

politică mai ample, în special în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, combaterea 

schimbărilor climatice și, în sens mai larg, respectarea valorilor noastre. Voi contribui la 

configurarea și introducerea unei taxe pe emisiile de dioxid de carbon, care va fi pe deplin 

conformă cu normele OMC, colaborând îndeaproape cu vicepreședintele executiv pentru 

Pactul ecologic european și cu comisarul pentru economie. Mă voi asigura, de asemenea, că 

utilizăm pe deplin instrumentele existente, cum ar fi capitolele dedicate dezvoltării durabile 

din fiecare nou acord comercial, precum și din acordurile existente, monitorizarea punerii în 

aplicare a măsurilor de protecție a climei, a mediului și a forței de muncă consacrate în 
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acordurile comerciale ale UE, cu o abordare de toleranță zero în ceea ce privește munca 

copiilor, sau revizuirea sistemului generalizat de preferințe al UE pentru a garanta că acesta 

contribuie în continuare la eradicarea sărăciei și la sprijinirea dezvoltării țărilor beneficiare.  

În al patrulea rând, voi acționa pentru protejarea întreprinderilor și lucrătorilor din UE 

împotriva concurenței neloiale și pentru a asigura condiții de concurență echitabile. 

Intenționez să utilizez pe deplin instrumentele noastre de apărare comercială și să urmăresc 

asigurarea unor condiții de concurență echitabile în domeniul achizițiilor publice. Voi lua în 

considerare, de asemenea, introducerea unor noi instrumente, cum ar fi modernizarea 

Regulamentului UE privind aplicarea și respectarea normelor pentru a permite UE, în 

conformitate cu dreptul internațional, să suspende concesiile atunci când alte state membre 

adoptă măsuri ilegale și blochează, în același timp, procesul OMC de soluționare a litigiilor. 

Voi examina, de asemenea, împreună cu vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită 

pentru era digitală, posibilitățile de abordare a efectelor de denaturare ale subvențiilor străine 

pe piața internă.  

În fine, consider că politica comercială are un rol important în consolidarea securității și 

poziției UE în lume. Acesta este, în special, motivul pentru care voi urmări îndeaproape 

punerea în aplicare pe deplin a noului sistem de examinare a investițiilor străine directe și voi 

colabora cu Consiliul și cu PE pentru consolidarea în continuare a sistemului UE de control al 

exporturilor de produse cu dublă utilizare. 

Cred cu tărie în importanța menținerii unui dialog deschis și dinamic cu toate părțile 

interesate în ceea ce privește dezvoltarea tuturor aspectelor politicii noastre comerciale. În 

acest context, invit Parlamentul European să își elaboreze și să își împărtășească opiniile cu 

privire la provocările comerciale cu care ne confruntăm și la cele mai bune măsuri politice 

care trebuie luate în considerare pentru a le aborda.  

 

4. Coerența politicii comerciale cu alte politici externe și interne ale UE 

Ce măsuri concrete va lua comisarul desemnat pentru a asigura coerența politicii 

comerciale comune (PCC) cu celelalte politici externe și interne ale UE în vederea 

promovării, printre altele, a standardelor/valorilor europene, obiectivelor de dezvoltare 

durabilă la nivel mondial și egalității de gen și în vederea promovării obiectivelor 

climatice ale UE prin intermediul comerțului? 

Politica comercială de calitate începe acasă. Având în vedere că am petrecut ultimii cinci ani 

în calitate de partener în negocierile comerciale în funcția mea de comisar pentru agricultură, 

cunosc importanța asigurării coerenței între politicile noastre interne și cele externe. 

Președinta aleasă von der Leyen a subliniat, de asemenea, că una dintre prioritățile acestei 

comisii „geopolitice” va fi alinierea aspectelor interne și externe ale activității noastre. 

În lumea complexă de astăzi, soluțiile la provocările majore cu care ne confruntăm, fie că este 

vorba de schimbările climatice, de geopolitică sau de digitalizare, nu pot fi găsite doar într-un 

singur domeniu. Dimensiunea și forța pieței interne reprezintă unul dintre cele mai 

importante atuuri ale noastre. Pentru ca politica comercială să poată acționa într-un mod care 

să aducă beneficii cetățenilor europeni, este esențial să existe o coerență între politicile 

noastre interne și externe. În mod similar, dacă dorim ca politica comercială să contribuie la 

valorificarea oportunităților oferite de globalizare și la realizarea obiectivelor principale ale 
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Comisiei, cum ar fi Pactul ecologic european, trebuie să lucrăm în strânsă colaborare cu alte 

domenii de politică, cum ar fi politicile sociale și de ocupare a forței de muncă, inclusiv 

egalitatea de gen, precum și politicile de cooperare pentru dezvoltare, politicile din domeniul 

digitalizării, politicile climatice și de mediu. Această abordare va sprijini, de asemenea, 

persoanele aflate în dificultate și care nu pot face față în mod individual provocărilor 

globalizării. 

Colaborarea strânsă cu colegii mei din colegiul comisarilor va fi, prin urmare, deosebit de 

importantă. Acest lucru a fost confirmat, de asemenea, de președinta aleasă von der Leyen, 

atât în orientările sale politice, cât și în scrisoarea de misiune care mi-a fost trimisă. 

Președinta aleasă a subliniat faptul că Comisia este o echipă în cadrul căreia toți membrii săi 

lucrează împreună în cadrul unei abordări guvernamentale integratoare. Această abordare va 

sta la baza activității mele. 

În plus, ca parte a mandatului nostru, toți comisarii desemnați au fost solicitați să asigure 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite în cadrul domeniului lor 

de politici. Colegiul, în ansamblul său, va fi responsabil de implementarea globală a acestor 

obiective.  

Din acest motiv, mă angajez să acord prioritate unei politici comerciale responsabile și 

echitabile care să ne permită să construim parteneriate, să ne protejăm piața de practicile 

neloiale și să ne asigurăm că valorile și standardele noastre sunt respectate.  

În ceea ce privește chestiunea mai specifică privind măsurile concrete pe care trebuie să le 

luăm, aș dori să subliniez că am primit un mandat clar pentru a utiliza instrumentele noastre 

comerciale în scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă. Voi utiliza toate instrumentele de care 

dispun pentru a îndeplini obiectivele noastre în materie de sustenabilitate și climă și pentru a 

promova valorile noastre. 

De exemplu, în ceea ce privește relația dintre comerț, climă și mediu, cred că este necesară o 

abordare multidimensională. În primul rând, aceasta implică eforturi de minimizare a riscului 

ca accelerarea schimburilor comerciale să afecteze eforturile de protecție a climei sau 

eforturile mai ample de protecție a mediului. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că 

politica comercială contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la protejarea mediului 

printr-o ofertă de bunuri, servicii și tehnologii ecologice, dar și prin stimularea punerii în 

aplicare a acordurilor internaționale relevante de către partenerii comerciali. În al treilea rând, 

trebuie să implementăm măsuri pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon. În 

acest context, una dintre prioritățile mele va fi contribuția la configurarea și introducerea unei 

taxe pe emisiile de dioxid de carbon, care să răspundă obiectivelor noastre în materie de 

climă, în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului.  

Într-un sens mai larg, fiecare nou acord comercial încheiat va avea un capitol dedicat 

dezvoltării durabile, așa cum se întâmplă deja în cazul acordurilor recente de liber schimb. În 

plus, evaluările impactului asupra dezvoltării durabile vor continua să sprijine eforturile 

noastre de promovare a dezvoltării durabile în acordurile noastre comerciale. De asemenea, 

pentru a asigura eficacitatea acordurilor noastre, o parte importantă a activității mele va 

consta în monitorizarea punerii în aplicare și a asigurării respectării angajamentelor în 

materie de protecție a climei, a mediului și a muncii în acordurile noastre comerciale, care 
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trebuie să respecte cele mai înalte standarde, cu o abordare de toleranță zero în ceea ce 

privește munca copiilor. 

 

5. Controlul parlamentar 

Cum se va asigura comisarul desemnat că, în conformitate cu practica actuală 

consacrată, Comisia INTA este informată de îndată și pe deplin în toate etapele 

negocierilor comerciale și de investiții (de la primele măsuri pregătitoare la punerea în 

aplicare) și că opiniile Parlamentului sunt luate în considerare în mod adecvat înainte 

de începerea negocierilor și pe tot parcursul acestora și, în special, că nu se solicită nicio 

aplicare provizorie a acordurilor comerciale și/sau de investiții (inclusiv a capitolelor 

acordurilor de asociere privind comerțul) înainte ca Parlamentul să fi aprobat 

acordurile respective? 

Controlul parlamentar al acordurilor comerciale și de investiții ale UE este fundamental 

pentru consolidarea încrederii cetățenilor UE în politica comercială a UE. Acordul 

parlamentar oferă acordurilor legitimitatea de care au nevoie și pe care o merită.  

Din acest motiv sunt ferm convins să lucrez deschis cu deputații europeni și să fac eforturi 

pentru crearea unui parteneriat special cu Parlamentul European și pentru a asigura cel mai 

înalt nivel de transparență și comunicare. Voi informa Parlamentul imediat și în integralitate 

în toate etapele negocierilor comerciale și de investiții, precum și cu privire la toate celelalte 

aspecte ale politicii comerciale din afara negocierilor noastre.  

Sunt conștient de faptul că, în cadrul politicii comerciale, schimbul de informații de pe poziții 

de egalitate între Parlament și Consiliu este deja o politică bine stabilită și intenționez să 

colaborez cu Parlamentul pe aceeași bază, pentru a vă informa și a solicita punctele de vedere 

ale Parlamentului pe parcursul tuturor etapelor negocierilor. În practică, acest lucru înseamnă 

că: 

 Înainte de începerea negocierilor, mă voi asigura că Parlamentul va fi informat de 

îndată ce intenționăm să propunem lansarea negocierilor cu un nou partener 

comercial. Ori de câte ori partenerul comercial și Comisia vor conveni asupra unui 

document pregătitor pentru a defini nivelul de ambiție, voi pune la dispoziția 

Parlamentului o copie a acestuia, astfel încât să poată avea loc o discuție în cunoștință 

de cauză, iar Parlamentul să își poată expune punctele de vedere.  

 Susțin pe deplin decizia Comisiei care își încheie mandatul de a publica proiectul de 

directive de negociere pe care îl transmite Consiliului în vederea autorizării de a 

deschide negocierile. Această practică va fi continuată, în conformitate cu 

angajamentul președintei alese de a asigura cel mai înalt nivel de transparență. Acest 

lucru va permite Parlamentului European, parlamentelor naționale, precum și părților 

interesate și societății civile să își exprime opinia asupra propunerilor avansate de 

Comisia pentru negocieri. Atunci când Parlamentul își va stabili poziția, voi ține 

seama de aceasta cu rigurozitate pe parcursul discuțiilor din cadrul Consiliului cu 

privire la decizia de a deschide negocierile comerciale și voi încuraja Consiliul să 

aștepte intervenția Parlamentului înainte de  a se pronunța definitiv. De asemenea, voi 

reitera în fața Consiliului importanța publicării directivelor de autorizare și de 

negociere după adoptarea acestora. 
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 În timpul negocierilor, mă voi asigura că Comisia continuă să comunice 

Parlamentului European aceleași documente pe care le înaintează Consiliului. Voi 

asigura informarea periodică a INTA cu privire la progresele înregistrate în etapele-

cheie ale negocierilor. Consider că grupurile de monitorizare instituite de Comitetul 

pentru comerț internațional pentru fiecare negociere constituie un cadru deosebit de 

bun pentru discuții mai regulate și mai aprofundate. În cadrul grupurilor de 

monitorizare sau chiar în cadrul comitetului, Comisia va fi pregătită să informeze 

parlamentarii înainte și după fiecare rundă de negocieri. De asemenea, sper că voi fi 

invitat în mod regulat să mă adresez în fața comisiei, pentru a vă putea informa în 

persoană și pentru a purta o discuție politică cu privire la diferitele dosare ale politicii 

noastre comerciale și de investiții.  

Acest nivel de interacțiune și angajament cu Parlamentul pe care intenționez să îl ating va 

contribui la preluarea cunoștințelor și a pozițiilor deputaților, astfel încât, ori de câte ori este 

posibil, aceste opinii să poată fi luate în considerare în cursul negocierilor.  

După încheierea negocierilor, voi sta la dispoziția deputaților pentru a discuta rezultatul 

negocierilor.   

În fine, permiteți-mi să fac câteva precizări cu privire la aplicarea provizorie. În cadrul 

politicii comerciale, comisarii pentru comerț s-au angajat deja de mult timp să se asigure că 

Consiliul nu aplică provizoriu un acord comercial înainte ca Parlamentul să îl aprobe. Această 

practică conferă legitimitate politică aplicării unui acord. Mă bucur că președintele ales von 

der Leyen a confirmat în mod explicit acest principiu. Prin urmare, puteți conta pe mine 

pentru în ceea ce privește demersurile pentru obținerea unui acord parlamentar înainte de 

aplicarea provizorie a unui acord în domeniul meu de responsabilitate. 

 

6. Apărarea multilateralismului și a OMC ca element central al sistemului internațional 

de comerț bazat pe norme 

Care este strategia propusă de comisarul desemnat pentru a) relansarea și promovarea 

pe mai departe a multilateralismului în comerțul internațional în toate forurile 

relevante, inclusiv prin corelarea comerțului cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu 

Acordul de la Paris; b) depășirea dificultăților cu care se confruntă sistemul de 

reglementare și sistemul de soluționare a litigiilor al OMC; c) întărirea dimensiunii 

parlamentare și a controlului democratic al OMC și d) înființarea unui tribunal 

multilateral pentru investiții? 

Multilateralismul face parte din ADN-ul Europei. Prin natura sa, UE este menită să prospere 

într-un mediu internațional bazat pe norme. Prin urmare, salvgardarea multilateralismului este 

unul dintre obiectivele noastre strategice în domeniul politicii comercială, dar și în alte 

domenii. Cu toate acestea, în domeniul comerțului este probabil ca UE să joace cel mai 

important rol, datorită poziției sale de superputere comercială la nivel mondial și a faptului că 

UE deține competențe exclusive în privința politicii comerciale. Vorbind cu o singură voce 

puternică, UE poate juca un rol central în configurarea mediului comercial internațional. 

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar pentru politica comercială, apărarea și 

promovarea multilateralismului vor reprezenta prima mea prioritate, în conformitate cu 

scrisoarea de misiune a președintei alese. Pe plan intern, aceasta va însemna că va trebui, pe 
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de o parte, să alocăm resursele necesare pentru dezvoltarea strategiei noastre de consolidare a 

multilateralismului și a legăturilor dintre comerț, obiectivele de dezvoltare durabilă și 

Acordul de la Paris, iar pe de altă parte, să colaborăm cu alți comisari astfel încât interesele 

noastre multilaterale să fie pe deplin integrate în toate politicile externe și interne relevante 

ale UE. Pe plan extern, va fi esențial să construim alianțe pentru a duce la bun sfârșit 

proiectul nostru de actualizare și modernizare a sistemului comercial multilateral; în acest 

sens, îmi voi intensifica eforturile pentru a construi parteneriate în sprijinul unor soluții 

multilaterale.  

OMC trebuie reformată. Acest sistem de norme comerciale trebuie adaptat la toate realitățile 

actuale. OMC ne-a oferit multe avantaje, atât nouă, cât și altor membri, și trebuie să fie 

îmbunătățită și consolidată. Acesta este un proiect pentru întreaga comunitate internațională. 

Într-adevăr, doar colaborând putem înregistra succese. 

UE a prezentat deja mai multe idei de reforme care vizează cei trei piloni principali ai OMC: 

funcția de negociere, funcția de soluționare a litigiilor, precum și funcția de monitorizare și de 

deliberare. În centrul acestor idei se află necesitatea de a actualiza normele OMC pentru a le 

adapta la realitățile de astăzi, de exemplu prin elaborarea unor norme privind aspecte precum 

comerțul electronic, și a face față mai bine denaturărilor cauzate de subvenții, precum și 

necesitatea de a actualiza cadrul instituțional în sine, în scopul de a permite, de exemplu, o 

mai bună utilizare a abordărilor multilaterale. Într-adevăr, acest lucru este absolut esențial în 

cadrul unei organizații alcătuite din 164 de membri aflați la niveluri foarte diferite de 

dezvoltare. În mod similar, trebuie să fie actualizat modul în care este abordată dezvoltarea în 

cadrul organizației, astfel încât să existe mecanisme de flexibilitate și de sprijin adaptate 

pentru țările care au efectiv nevoie de ele. 

Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar responsabil cu politica comercială, voi intensifica 

în continuare eforturile de reformare a organizației. Cred cu tărie că, pentru a ieși din impasul 

actual, trebuie să stabilim un nou echilibru în organizație, care să îi permită să își recâștige 

poziția centrală în comerțul mondial, să reflecte realitățile de astăzi și să le permită membrilor 

săi să își recâștige încrederea în sistem.  

Pentru a realiza acest lucru, obiectivul meu va fi lansarea unei inițiative ample până la 

sfârșitul anului 2020, după următoarea Conferință ministerială a OMC, în vederea ajungerii la 

un acord cuprinzător până în 2022. Această inițiativă va trebui să aibă în vedere un ansamblu 

cuprinzător de problematici, inclusiv crearea unor noi norme, dacă este necesar (de exemplu, 

în ceea ce privește comerțul electronic, subvențiile industriale și transferul forțat de 

tehnologii), reformarea sistemului de soluționare a litigiilor, facilitarea integrării în cadrul 

OMC a activităților multilaterale desfășurate de membrii OMC interesați și abordarea 

tematicilor dezvoltării, climei și, în sens mai larg, a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Obținerea sprijinului în rândul partenerilor comerciali ai UE pentru lansarea acestei inițiative 

va fi un element central al activității mele. 

În paralel, în ceea ce privește chestiunea specifică a crizei organului de apel al OMC, care 

riscă să nu mai funcționeze după 11 decembrie 2019, voi continua demersurile pentru 

instituirea unor măsuri provizorii destinate protejării drepturilor UE și ale altor membri în 

litigiile OMC în cazul în care numirile vor rămâne blocate. Aceste măsuri provizorii se vor 

baza în special pe acordul la care am ajuns cu Canada în iulie 2019 pentru a institui un 

dispozitiv provizoriu de arbitraj de apel bazat pe normele OMC existente.  
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Continuarea acestei agende de reformă va necesita o cooperare strânsă cu diversele părți 

interesate. Într-un sens mai larg, cred cu fermitate în importanța dimensiunii parlamentare și a 

controlului democratic al OMC, fără de care un element important de legitimitate ar lipsi din 

activitatea organizației. În calitate de comisar pentru comerț, voi sprijini în continuare această 

dimensiune parlamentară și, în special, implicarea Parlamentului European în Conferințele 

ministeriale ale OMC. Mă angajez, de asemenea, să informez Parlamentul European pe 

deplin și în mod regulat cu privire la evoluțiile din cadrul OMC și, în special, cu privire la 

progresele înregistrate în ceea ce privește inițiativa UE privind reforma.  

În fine, intenționez să abordez în mod activ instituirea unui tribunal multilateral pentru 

investiții (MIC), chestiune dezbătută în Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru Dreptul 

Comercial Internațional (UNCITRAL) cu participarea a peste 100 de state și a unui număr 

mare de părți interesate neguvernamentale. Consider că UE ar trebui să depună toate 

eforturile pentru crearea acestui organism cu adevărat multilateral. Aceasta implică 

multiplicarea alianțelor cu țări terțe și propunerea de măsuri concrete, cum ar fi proiectele de 

texte pentru crearea tribunalului.  

 

7. Punerea în aplicare și asigurarea respectării 

Pentru a crește la maximum beneficiile și a reduce la minimum impactul negativ al 

liberalizării comerțului, cum va veghea comisarul desemnat ca toate aspectele CPC 

(inclusiv, dar fără a se limita la toate capitolele acordurilor comerciale și de investiții) să 

fie puse în aplicare în mod real (inclusiv în ceea ce privește sensibilizarea cu privire la 

noile posibilități de export) și ca punerea lor în aplicare să fie controlată și, în acest 

context, ce anume va face comisarul desemnat pentru a influența punerea deplină în 

aplicare a acordurilor comerciale și de investiții și care ar fi reacția UE în cazul 

încălcării angajamentelor (de exemplu, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și 

Acordul de la Paris) de către țările partenere? 

În calitate de comisar pentru agricultură, am constatat în direct câtă energie este necesară 

pentru negocierea unor acorduri comerciale. Aceste acorduri, fie ele bilaterale, regionale, 

plurilaterale sau multilaterale, oferă cadrul previzibil și bazat pe norme care este vital pentru 

funcționarea economiei UE. Însă normele contează doar dacă sunt respectate.  În contextul 

creșterii protecționismului la nivel mondial, punerea în aplicare și asigurarea respectării 

corespunzătoare a acordurilor noastre devin și mai importante. Este esențial ca partenerii 

noștri comerciali să își respecte angajamentele asumate în schimbul cărora am convenit să le 

oferim un acces preferențial la piața noastră internă. Acest lucru este valabil pentru 

angajamentele privind accesul pe piață, dar, în egală măsură, și pentru norme, inclusiv, în 

special, pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție a climei, a mediului și a ocupării 

forței de muncă consacrate în acordurile noastre comerciale. Aceasta este, de asemenea, o 

chestiune de credibilitate pentru întreaga politică comercială a UE.  

 

Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar responsabil cu politica comercială, mă angajez să 

depun și mai multe eforturi pentru a garanta că acordurile noastre comerciale sunt puse în 

aplicare în mod corespunzător și că oferă cetățenilor, fermierilor și întreprinderilor noastre 

beneficiile pentru care ne-am luptat atât de dur în timpul negocierilor. Pentru a sublinia acest 

angajament, voi fi sprijinit în aceste sarcini de către responsabilul cu comerțul însărcinat cu 

asigurarea respectării acordurilor, care va fi director general adjunct în DG TRADE. El/ea va 

reprezenta voința noastră de a acorda o atenție tot mai mare activităților legate de punerea în 
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aplicare și asigurarea respectării legislației în anii următori și va garanta o abordare mai 

coerentă și mai coordonată, precum și raționalizarea procedurilor legate de punerea în 

aplicare a acordurilor noastre, fie că este vorba despre accesul pe piață sau despre 

angajamentele privind dezvoltarea durabilă. Responsabilul cu comerțul însărcinat cu 

asigurarea respectării acordurilor va colabora foarte strâns cu alte servicii ale Comisiei, 

precum și cu Parlamentul European, cu statele membre și cu părțile interesate. Unită, UE are 

capacitatea politică și economică și influența necesare pentru a își apăra interesele în fața 

tuturor partenerilor comerciali și a asigura respectarea drepturilor sale.  

 

Pentru a realiza acest lucru, o atenție sporită trebuie acordată monitorizării modului în care 

funcționează acordurile și garantării unei remedieri rapide a deficiențelor împreună cu 

partenerul comercial. Aceasta implică, de asemenea, sprijinirea partenerilor noștri comerciali 

în punerea în aplicare a unora dintre angajamente prin intermediul proiectelor și al expertizei, 

în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la climă și la forța de muncă.  

 

În cazul încălcării normelor, UE va trebui să devină și mai fermă și să își apere interesele în 

mediul comercial din ce în ce mai instabil și ostil din prezent. Acesta este motivul pentru care 

mă angajez, de asemenea, să intensific activitățile noastre de asigurare a respectării normelor 

pentru a garanta că întreprinderile din UE sunt tratate în mod echitabil. Vom optimiza 

utilizarea setului nostru de instrumente pentru a ne apăra cetățenii și întreprinderile și a ne 

asigura că partenerii noștri își respectă cu strictețe angajamentele, inclusiv cele legate de 

drepturile lucrătorilor, de mediu și de climă. 

 

Acest lucru va implica utilizarea deplină a mecanismelor bilaterale și multilaterale de 

soluționare a litigiilor în cazul unor infracțiuni grave și nerezolvate ale partenerilor noștri 

comerciali. Pe plan intern, mă voi asigura, de asemenea, că instrumentele recent modernizate 

de apărare comercială vor fi aplicate pe deplin, protejând piața noastră unică și sute de mii de 

locuri de muncă din UE împotriva concurenței neloiale și a practicilor comerciale abuzive.  

 

Dar este posibil ca acest lucru să nu fie suficient în mediul actual în schimbare. Mă voi 

asigura că mecanismele de protecție ale Europei împotriva practicilor comerciale neloiale vor 

fi consolidate în continuare și că UE va dispune de instrumentele adecvate pentru a își apăra 

cu fermitate drepturile. Voi lua în considerare modernizarea Regulamentului UE privind 

aplicarea și respectarea normelor pentru a putea, în conformitate cu dreptul internațional, să 

suspendăm concesiile atunci când alte state membre adoptă măsuri ilegale și blochează, în 

același timp, procesul OMC de soluționare a litigiilor.  

 

În fine, trebuie să ne asigurăm că întreprinderile noastre utilizează în mod optim posibilitățile 

și piețele suplimentare oferite de ceea ce reprezintă, de departe, ce mai mare rețea de acorduri 

comerciale la nivel mondial. Intensificarea utilizării preferințelor acordate prin acorduri va 

necesita o cooperare mai strânsă cu Parlamentul European, cu statele membre (inclusiv cu 

organizațiile lor de promovare a comerțului), cu regiunile, precum și cu asociațiile de 

întreprinderi și camerele de comerț pentru a difuza informațiile. Această intensificare va 

necesita o mai mare implicare și o mai bună comunicare cu întreprinderile și cu cetățenii 

noștri, pentru a-i coopta și a asigura faptul că politica comercială răspunde preocupărilor lor. 

De asemenea, va trebui să ne angajăm într-un program amplu de sensibilizare pentru a veni în 

întâmpinarea acestora.   


