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1. CONTEXT 

Comerțul este un factor esențial pentru creșterea economică a UE. În 2018, contribuția 

comerțului internațional la produsul intern brut al UE a reprezentat aproape 35% și a susținut 

aproximativ 36 de milioane de locuri de muncă în UE, cu două treimi mai mult decât în 2000. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, politica comercială s-a confruntat cu un mediu afectat de 

evoluții tensionate, protecționism în creștere în mediul comercial global, așteptări mai mari 

ale cetățenilor UE față de politica comercială. Recent, recesiunea economică și comercială 

severă care a rezultat din pandemia globală a scos în evidență existența unor provocări 

precum reziliența lanțului de aprovizionare și autonomia strategică. Ultimul document1 

strategic referitor la politica comercială a fost prezentat în octombrie 2015 de către Comisia 

Europeană.   

Politica comercială este o competență exclusivă a UE. Articolul 207 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene stabilește normele privind politica comercială a UE. 

 

2.CONSULTAREA PUBLICĂ PRIVIND REVIZUIREA POLITICII COMERCIALE 

A UE (16 IUNIE 2020 - 15 NOIEMBRIE 2020) 

În comunicarea din 27 mai 2020 privind un pachet cuprinzător de redresare 

economică, Comisia Europeană a anunțat lansarea unei revizuiri a politicii comerciale a UE. 

Revizuirea, inclusiv inițiativa de reformă a OMC, au fost cuprinse în programul de lucru 

                                                           
1 Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_66_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0066&l=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E207:ro:HTML
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_456_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Af1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF#page=5
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_497_RO_ACTE_f.pdf
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ajustat al Comisiei Europene pentru 2020. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, 

Valdis Dombrovskis, care a preluat portofoliul comerț în octombrie 2020, a fost desemnat de 

președintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, cu revizuirea politicii comerciale 

europene cu un accent pe redresarea socio-economică rapidă și durabilă, întărirea 

competitivității UE, contribuția la tranziția ecologică și digitală și promovarea valorilor și 

standardelor europene.  

În iunie 2020, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind o revizuire a 

politicii comerciale a UE. Primul obiectiv al consultării a fost de a evalua modul în care 

politica comercială poate contribui la o redresare socioeconomică rapidă și durabilă, la 

consolidarea competitivității UE și la promovarea valorilor și standardelor acesteia. Al doilea 

obiectiv a fost revizuirea politicii comerciale pe modelul „autonomiei strategice deschise”. 

Modelul autonomiei strategice deschise va permite întreprinderilor, lucrătorilor și 

consumatorilor europeni să beneficieze de avantajele deschiderii, protejându-i în același timp 

de practicile neloiale și consolidând reziliența UE în fața provocărilor viitoare necunoscute.  

La 1 decembrie 2020, Comisia a prezentat un rezumat al celor 414 de contribuții 

primite până la sfârșitul procedurii de consultare publică. Contribuțiile au venit din partea 

actorilor interesați din 24 de state membre; 65 % dintre acestea au fost prezentate de către 

întreprinderi și asociații industriale. Aproape toți respondenții au subliniat necesitatea ca UE 

să își mențină angajamentul față de un sistem comercial deschis, echitabil și durabil. În 

același timp, a reieșit că UE ar trebui să-și îmbunătățească reziliența și să identifice mai bine  

vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare. Numeroase contribuții au vizat necesitatea de a 

oferi sprijin IMM-urilor, indicând lacunele de informare existente și importanța unei protecții 

sporite împotriva practicilor neloiale. Marea majoritate a răspunsurilor au subliniat 

semnificația relației transatlantice și a unei relații comerciale strânse cu Regatul Unit. 

Totodată, contribuțiile subliniază ca sunt necesare noi instrumente pentru asigurarea unor 

condiții de concurență echitabile, în conformitate cu rolul UE de apărător al comerțului 

deschis și bazat pe reguli.  

3. PREZENTAREA COMUNICĂRII  

Comisia Europeană a prezentat strategia comercială  pentru următorii ani. Reflectând 

conceptul de autonomie strategică deschisă2, aceasta se bazează pe voința UE de a contribui 

la redresarea economică prin sprijinirea tranziției ecologice și digitale, precum și pe un accent 

reînnoit pus pe consolidarea multilateralismului și pe reformarea normelor comerțului 

mondial pentru a se asigura că acestea sunt echitabile și durabile.  

Noua strategie va integra și mai mult politica comercială în cadrul priorităților 

economice ale Uniunii, reflectate în Pactul ecologic și în Strategia digitală europeană, va 

specifica rolul politicii comerciale în redresarea economică post-COVID și va sprijini 

urmărirea ambițiilor geopolitice ale UE.  

Noua strategie urmărește să stabilească un nou consens pentru o politică comercială 

bazată pe deschidere, sustenabilitate și fermitate. Aceasta consolidează poziția UE de 

promotor mondial al comerțului deschis, bazat pe norme, echitabil și sustenabil. 

Politica comercială a UE trebuie să se concentreze pe trei obiective principale: 

 sprijinirea redresării și a transformării fundamentale a economiei UE în 

conformitate cu obiectivele sale ecologice și digitale; 

 adaptarea normelor mondiale pentru o globalizare mai sustenabilă și mai 

echitabilă; 

 sporirea capacității UE de a-și urmări interesele și de a-și exercita drepturile, 

inclusiv în mod autonom, atunci când este necesar. 

                                                           
2 Conceptul de autonomie strategică deschisă a fost consacrat ca o prioritate politică în comunicarea din mai 

2020 intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul 

pentru noua generație”. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Af1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF#page=5
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2158
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12451-Trade-policy-review-including-WTO-reform-initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12451-Trade-policy-review-including-WTO-reform-initiative
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159146.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_456_RO_ACTE_f.pdf
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Pentru a realiza aceste obiective, Comisia se va concentra pe: 

a) reformarea Organizației Mondiale a Comerțului; 

b) sprijinirea tranziției ecologice și promovarea unor lanțuri valorice responsabile 

și sustenabile; 

c) promovarea tranziției digitale și a comerțului cu servicii; 

d) consolidarea impactului UE în materie de reglementare; 

e) consolidarea parteneriatelor UE cu țările învecinate, cu țările implicate în 

procesul de aderare și cu Africa; 

f) consolidarea accentului pus de UE pe implementarea și asigurarea respectării 

acordurilor comerciale și asigurarea unor condiții de concurență echitabile 

pentru întreprinderile din UE. 

Pentru fiecare din aceste domenii, strategia stabilește 16 acțiuni principale care trebuie 

realizate. 

Comisia intenționează să impulsioneze reformarea OMC în toate funcțiile sale. 

Pentru aceasta Comisia: 

1. va urmări adoptarea unui prim set de reforme ale OMC axate pe creșterea 

contribuției OMC la dezvoltarea durabilă și va lansa negocieri privind norme consolidate 

pentru a evita denaturările concurenței datorate intervențiilor statului; va acorda prioritate 

consolidării cooperării transatlantice în ceea ce privește reformarea OMC; 

2. va contribui la restabilirea unui sistem pe deplin funcțional de soluționare a 

litigiilor în cadrul OMC cu un organ de apel reformat. 

Pentru sprijinirea tranziției ecologice și promovarea unor lanțuri valorice 

responsabile și sustenabile Comisia: 

3. va prezenta inițiative și acțiuni care promovează aspectele legate de climă și de 

durabilitate în cadrul OMC; 

4. va încerca să obțină angajamente din partea partenerilor din G20 privind 

neutralitatea climatică, va consolida cooperarea cu privire la alte aspecte ale Pactului ecologic 

și va propune ca respectarea Acordului de la Paris să devină un element esențial în toate 

viitoarele acorduri; 

5. va îmbunătăți punerea efectivă în aplicare și asigurarea respectării efective a 

capitolelor privind dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale; 

6. va promova lanțurile valorice durabile și responsabile printr-o propunere privind 

obligația de diligență. 

În ceea ce privește sprijinirea tranziției digitale și a comerțului cu servicii, 

Comisia:  

7. va urmări încheierea rapidă a unui acord ambițios și cuprinzător al OMC privind 

comerțul digital, inclusiv a unor norme privind fluxurile de date; 

 8. va promova o cooperare mai strânsă în materie de reglementare cu parteneri care 

împărtășesc aceeași viziune cu privire la aspecte relevante pentru comerțul digital. 

În privința consolidării impactului UE în materie de reglementare Comisia: 

9. va intensifica dialogurile în materie de reglementare cu partenerii care împărtășesc 

aceeași viziune în domenii strategice pentru competitivitatea UE; 

10. va dezvolta un parteneriat transatlantic mai strâns privind transformarea ecologică 

și digitală a economiilor. 

Pentru consolidarea parteneriatelor UE cu țările învecinate și țările implicate în 

procesul de aderare și cu Africa Comisia: 

11. va aprofunda relațiile comerciale și economice cu alte țări din Europa 

concentrându-se în special pe cooperarea mai strânsă în materie de reglementare în sprijinul 

tranziției ecologice și a celei digitale; 
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12. își va întări colaborarea cu țările africane. 

Pentru consolidarea accentului pus de UE pe punerea în aplicare și asigurarea 

respectării acordurilor comerciale și asigurarea unor condiții de concurență echitabile 
Comisia: 

13. va consolida parteneriatele UE cu regiunile-cheie în ceea ce privește creșterea 

economică - în regiunea Asia-Pacific și în America Latină; 

14. va utiliza pe deplin rolul responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie 

comercială; 

15. va consolida instrumentele UE pentru a face față noilor provocări și pentru a 

proteja întreprinderile și cetățenii europeni de practicile comerciale;  

16. va dezvolta noi instrumente online pentru sprijinirea întreprinderilor din UE, 

îndeosebi a IMM-urilor. 

4. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UE 

4.1. Parlamentul European  

În rezoluția din 26 noiembrie 2020, Parlamentul a salutat inițiativa de revizuire a 

politicii comerciale și dezbaterea privind conceptul unic al UE de autonomie strategică 

deschisă. Parlamentul a invitat Comisia Europeană să analizeze posibile modalități de sporire 

a rezilienței lanțurilor de aprovizionare ale UE, sporind totodată capacitățile de producție din 

Uniune și  să identifice sectoarele și materiile prime de importanță strategică pentru UE și să 

sprijine activ întreprinderile, mai ales IMM-urile, axându-se pe criza actuală, dar și pe 

posibilele evoluții viitoare, oferind sprijin pentru neutralitatea climatică. Rezoluția reafirmă 

angajamentul UE de a asigura un sistem comercial multilateral deschis și bazat pe norme, în 

centrul căruia să se afle o Organizație Mondială a Comerțului reformată și insistă să fie 

reformat și organul de apel al acesteia pe baza unui sistem de soluționare a litigiilor pe deplin 

funcțional și organizat pe două niveluri. 

Totodată, se solicită realizarea unor progrese ambițioase în negocierile ce vizează 

încheierea cu China a unui acord cuprinzător privind investițiile, pentru a aborda nevoia 

stringentă de reciprocitate, inclusiv în ceea ce privește accesul la piața achizițiilor publice, 

precum și alte probleme nerezolvate legate de condițiile de concurență echitabile, precum 

practicile de denaturare a pieței ale întreprinderilor de stat din China sau transferurile forțate 

de tehnologii, cerințele față de întreprinderile mixte și tratamentul nediscriminatoriu. 

În ceea ce privește Statele Unite ale Americii se evidențiază faptul că sunt cel mai 

important partener comercial al UE  și îndeamnă Comisia Europeană să valorifice această 

situație pentru a elabora o agendă comercială UE-SUA pozitivă, facilitând redresarea 

economică a ambelor părți și soluționarea aspectelor problematice din domeniul comerțului și 

examinând noi domenii de cooperare. 

4.2. Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

În cadrul celei de-a 143-a sesiuni plenare a CoR a fost adoptat un aviz referitor la 

revizuirea politicii comerciale a UE în sesiunea plenară din 17 - 18 martie 2021. Acesta 

salută, în linii mari, comunicarea „O politică comercială deschisă, durabilă și fermă”, ia act 

de concluziile și recomandările cuprinse în această comunicare, dar observă că ea conține și 

anumite puncte vulnerabile care vor trebui abordate.  Astfel, avizul exprimă regretul privind 

lipsa unor soluții de atenuare a impactului negativ pe care acordurile comerciale îl pot avea 

asupra anumitor sectoare agricole aflate deja sub presiune sau slăbite și recomandă implicarea 

și consultarea autorităților locale și regionale cu privire la acordurile comerciale ale UE.  

CoR este de părere că politica comercială trebuie regândită în profunzime, pentru a 

asigura coerența cu angajamentele din cadrul Pactului ecologic european pentru creștere 

durabilă și favorabilă incluziunii, pentru a răspunde provocărilor legate de tranziția digitală, 

pentru a mări competitivitatea industriei europene, pentru a contribui la dezvoltarea ocupării 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_EN.pdf
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/143rd-Plenary-session.aspx#Opinions
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3380-2020
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/143rd-Plenary-session.aspx#Opinions
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forței de muncă în Europa și la creșterea nivelului de trai al tuturor cetățenilor. Totodată, 

subliniază că politica comercială va trebui să îmbunătățească reziliența Uniunii Europene și 

să-i garanteze capacitatea de a absorbi șocurile sistemice actuale și viitoare, în special cele 

legate de schimbările climatice, de fluxurile de migrație, de creșterea tensiunilor geopolitice 

și de riscul unor alte pandemii și crize sanitare. 

De asemenea, Comitetul Economic și Social European a adoptat o poziție în cadrul 

sesiunii plenare din 7 iulie 2021. 

4.3. Reuniuni la nivelul Consiliului UE 

 Președinția germană a Consiliului UE a organizat, la 21 septembrie 2020,  la Berlin, 

reuniunea informală a miniștrilor comerțului. Agenda a inclus aspecte actuale ale politicii 

comerciale europene: revizuirea politicii comerciale și modalitățile de consolidare a 

sistemului comercial multilateral și a OMC. 

 Videoconferința miniștrilor comerțului, de la 9 noiembrie 2020, a avut pe ordinea de 

zi modelarea relațiilor comerciale UE-SUA, în special în lumina alegerilor din SUA, în 

vederea continuării eforturilor pentru o agendă comercială pozitivă cu Statele Unite, 

cartografierea viitorului curs al politicii comerciale europene pentru a se asigura că este 

capabilă să răspundă la marea varietate de noi provocări globale și să scoată Europa din criza 

COVID-19. Un accent deosebit a vizat reforma Organizației Mondiale a Comerțului și  

relațiile comerciale UE-China, în special în ceea ce privește Acordul global UE-China 

privind investițiile, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile.   

 Videoconferința informală a miniștrilor comerțului, de la 2 martie 2021, a avut pe 

ordinea de zi dezbateri privind Comunicarea Comisiei Europene privind revizuirea politicii 

comerciale. Miniștrii au subliniat oportunitatea revizuirii politicii comerciale, în contextul 

redresării economice și al lecțiilor desprinse în urma pandemiei generată de COVID-19, 

precum și necesitatea ca aceasta să fie deschisă durabilă și fermă.  

 În cadrul reuniunii Consiliului pentru afaceri externe (comerț), din 20 mai 2021, a fost 

organizat un schimb de opinii privind proiectul de concluzii privind revizuirea politicii 

comerciale. 

 Președinția slovenă va depune eforturi pentru a consolida competitivitatea UE la nivel 

mondial, asigurând în același timp un comerț internațional deschis, echitabil și bazat pe 

norme, cu un accent special pe IMM-uri și pe dezvoltarea durabilă. Aceasta va urma 

orientările prezentate în noua strategie comercială. Pentru Președinția slovenă politica 

comercială este un element esențial al unui răspuns cuprinzător al politicii economice la criză. 

4.4. Comitetul Economic și Social European (CESE) 

În cadrul celei de-a 562-a sesiuni plenare, din 7-8 iulie 2021, a CESE a fost adoptat un 

aviz referitor la revizuirea politicii comerciale a UE. Acesta salută lansarea noii strategii a UE 

privind politica comercială, sprijină principiul promovării unei politici comerciale „deschise, 

strategice și ferme”, este de acord că modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului 

(OMC) reprezintă prioritatea absolută, având în vedere rolul său central în crearea unei 

matrici multilaterale eficiente, constată că UE ar trebui să promoveze regimuri și standarde 

comerciale multilaterale și bilaterale mai bune. Totodată, CESE solicită o consolidare 

ambițioasă a capitolelor legate de comerț și de dezvoltarea durabilă în acordurile bilaterale 

ale UE în materie de comerț și de investiții, precum și aplicabilitatea efectivă a acestora. De 

asemenea, regretă lipsa unei referiri la rolul esențial al societății civile în domeniul 

comerțului și subliniază necesitatea de a stimula cooperarea cu societatea civilă, de la 

modelarea la monitorizarea instrumentelor și a acordurilor comerciale. 

 

 

 

https://memportal.eesc.europa.eu/WIP/Board
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/informal-meeting-trade-altmaier-eu2020/2385976
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2020/11/09/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/03/02/
https://www.consilium.europa.eu/media/49735/st08967-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=8784%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=RO&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/media/i4qnfeqt/programme-sl-presidency-en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/562nd-plenary-session-7-8-july-2021
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/trade-policy-review-open-sustainable-and-assertive-trade-policy
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5. Poziții exprimate anterior de Camera Deputaților 

În Opinia (nr. 116/20153) referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Comerţ pentru toţi - Către o politică comercială și de investiţii mai responsabilă - 

COM(2015)497 -, Camera Deputaților salută atenția acordată de Comisia Europeană 

întreprinderilor mici pentru a facilita accesul acestora la noile piețe și continuitatea politicilor 

de monitorizare durabilă și a celor care vizează conservarea resurselor naturale în cadrul 

acordurilor de liber schimb.  

Camera Deputaților observă dificultatea negocierilor de încheiere a unui acord privind 

bunurile de mediu, în special în ceea ce privește problematica serviciilor necesare pentru 

vânzarea acestor bunuri la nivel transfrontalier.  

De asemenea, încurajează Comisia Europeană să insiste asupra protecției 

consumatorilor și a datelor cu caracter personal pentru a diminua impactul revoluției digitale. 

Propune Comisiei Europene să analizeze modul în care sistemul actual de protecție, centrat 

pe brevete, poate face față progresului tehnic în ceea ce privește riscurile de „clonare” sau de 

copiere. 

În martie 2016 Comisia Europeană a oferit un răspuns la această opinie. 

 

6. Alte poziții 

În ceea ce privește măsurile care vor sprijini ecologizarea politicii comerciale, 

Institutul pentru politica europeană de mediu (IEEP) este de părere că, la prima vedere, noua 

strategie a fost aliniată la obiectivele Pactului ecologic european, integrând durabilitatea în 

politica comercială a UE și oferind inițiative de sprijinire a acestor angajamente. Cu toate 

acestea, strategia nu face decât să abordeze provocările legate de punerea în aplicare a 

acordurilor de liber schimb și de asigurare a coerenței între politicile interne și externe ale UE 

care modelează comerțul. Institutul concluzionează că viitorul aspect ecologic al politicii 

comerciale a UE va depinde de măsura în care UE va lua măsuri concrete pentru a aborda 

aceste aspecte. 

7.  Linkuri utile 

 Comunicat de presă al CE; 

 Întrebări și răspunsuri; 

 Fișe informative privind: Date și cifre esențiale, IMM-uri, Durabilitate și climă, 

Autonomia strategică deschisă, Reforma OMC, Punerea în aplicare și asigurarea 

respectării. 

 

Mihaela Gîdei 

14 aprilie 2021 

Actualizare 

22 iulie 2021 

                                                           
3 A se consulta pagina de examinare parlamentară a COM (2015)497. 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F1984062619/HCD%20COM(2015)497.PDF
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/romania/2015/com20150497/com20150497_deputatilor_reply_ro.pdf
https://ieep.eu/news/trade-policy-review-how-green-is-the-future-of-eu-trade
https://ieep.eu/news/trade-policy-review-how-green-is-the-future-of-eu-trade
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_645
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159431.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159428.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159432.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159434.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159430.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159435.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159435.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=414

