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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

Bucureşti, 17 octombrie 2022 

Nr. 4c-9/733 

 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - 

Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o 

creştere economică verde şi justă  

COM(2022) 409 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind 
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR - Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o 
creştere economică verde şi justă– COM(2022) 409, transmis pentru 
examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
documentele conexe în şedinţa din data de 11 octombrie 2022. Astfel, a 
fost prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 
Uniunea Europeană. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este 
nelegislativ, iar temeiul juridic îl constituie articolul 173 alineatul (3) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că unul dintre cele mai 
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puternice instrumente ale UE, care se află în centrul prosperității 
economice și competitivității Europei și sprijină o piață internă dinamică și 
o acțiune externă puternică este comerțul. În contextul noilor provocări 
(interne și externe) generate de pandemia de COVID-19, conflictele 
armate, schimbările climatice, UE are nevoie de o nouă strategie de 
politică comercială care să sprijine realizarea obiectivelor sale, ținându-se 
cont de angajamentele asumate prin Pactul verde european, Agenda 
digitală pentru Europa și cele de a implementa pe deplin Obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU.  

Acordurile comerciale reprezintă un motor important pentru 
creșterea durabilă atât în UE, cât și în țările partenere. Acordurile 
comerciale moderne ale UE conțin norme privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă. 

Obiectivul prezentei propuneri constă în prezentarea unui nou 
plan care vizează consolidarea contribuției acordurilor comerciale 
ale UE la protecția climei, a mediului și a drepturilor lucrătorilor în 
întreaga lume și modalitățile de punere în aplicare și asigurare a 
respectării capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din 
acordurile comerciale ale UE. 

Strategia în domeniul politicii comerciale propune următoarele 
aspecte pentru a îmbunătăți eficacitatea prezentei abordări în ceea ce 
privește acest sector, și anume: 

 
 
1. Modul în care acordurile comerciale ale UE contribuie la 

Agenda de Dezvoltare Durabilă 
Acordurile comerciale contribuie la crearea de locuri de muncă, la 

extinderea piețelor și la stimularea creșterii economice și a 
inovării. În cadrul revizuirii politicii comerciale, sprijinul pentru tranziția 
verde și justă a devenit unul dintre pilonii politicii comerciale a UE, alături 
de deschidere și fermitate, fapt care este în conformitate cu Pactul verde 
european și cu Comunicarea privind munca decentă la nivel mondial, care 
plasează dezvoltarea durabilă în centrul procesului de elaborare a 
politicilor și al acțiunilor UE. 

Abordarea UE privind comerțul și dezvoltarea durabilă bazată pe 
valori urmărește angajamente mai ample din partea țărilor partenere 
decât cele din acordurile comerciale ale altor actori internaționali. 

 
2. Noi orientări politice pentru dezvoltarea durabilă în cadrul 

acordurilor comerciale 
Comisia identifică în prezenta comunicare șase priorități politice: 
 necesitatea de a fi mai proactiv în cooperarea cu partenerii; 
 intensificarea abordării specifice fiecărei țări; 
 integrarea durabilității dincolo de capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă din cadrul acordurilor comerciale; 
 intensificarea monitorizării punerii în aplicare a 
angajamentelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 
 consolidarea rolului societății civile; 
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 consolidarea punerii în aplicare prin recurgerea la sancțiuni 
comerciale ca măsură de ultimă instanță. 

Pentru a optimiza eficacitatea contribuției sale, politica Comisiei 
privind dezvoltarea durabilă în cadrul acordurilor comerciale se va 
concentra pe o serie de puncte de acțiune pentru fiecare prioritate 
politică. 
 

3. Puncte de acțiune 
 

Comisia urmează:  
1. să intensifice colaborarea cu partenerii comerciali în cadrul unui 

proces de cooperare pentru a promova respectarea standardelor 
internaționale în domeniul muncii și al mediului; 

2. să ofere, atunci când este necesar, stimulente și sprijin 
partenerilor comerciali pentru procesele de reformă și 
consolidarea capacităților prin intermediul asistenței tehnice și 
financiare. După caz, UE ar trebui, de asemenea, să dezvolte o 
abordare de tipul „Echipa Europa” în sprijinul priorităților de dezvoltare 
durabilă convenite de comun acord cu țările partenere; 

3. să utilizeze acordurile comerciale pentru a facilita dialogul cu 
țările partenere și, după caz, să le sprijine în îndeplinirea cerințelor 
de durabilitate ale instrumentelor autonome legate de comerț ale UE. 

4. să continue o abordare adaptată și să efectueze evaluări ale 
impactului mai bine orientate privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă, cu scopul de a identifica prioritățile în materie de durabilitate 
specifice fiecărei țări și de a furniza analize detaliate ale impactului din 
timp; 

5. să negocieze, după caz, având în vedere prioritățile identificate în 
mod specific în țările partenere și de la caz la caz, foi de parcurs 
detaliate și cu termene de îndeplinire precise, cu obiective 
intermediare. Foile de parcurs ar trebui să recunoască rolul societății 
civile în monitorizarea punerii lor în aplicare. 

6. să acorde prioritate accesului pe piață al bunurilor și serviciilor 
de mediu, în special în domeniul energiei din surse regenerabile și al 
eficienței energetice, de exemplu prin abordarea barierelor tarifare și 
netarifare, precum și a accesului la materii prime și produse necesare 
pentru tranziția verde și a investițiilor în acestea; 

7. să se asigure că evaluările impactului și evaluările impactului 
asupra dezvoltării durabile analizează toate capitolele relevante 
din acordurile comerciale pentru a identifica dispozițiile și 
angajamentele care au cea mai mare probabilitate de a avea un impact 
asupra aspectelor legate de durabilitate, precum și cazurile în care 
acordul deschide oportunități pentru atingerea obiectivelor de 
durabilitate dincolo de capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă. 

8. să elaboreze o abordare cuprinzătoare a UE la nivelul tuturor 
serviciilor, utilizând toate instrumentele disponibile pentru a 
monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor privind comerțul și 
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dezvoltarea durabilă și implicând delegațiile UE, precum și cooperarea 
activă cu capitalele, ambasadele și birourile locale ale statelor membre; 

9. să colaboreze cu delegațiile UE pentru a sprijini și a defini cele 
mai bune practici pe măsură ce partenerii comerciali stabilesc și încep 
să colaboreze cu grupurile consultative interne locale (GCI); 

10. să sprijine implicarea continuă a Parlamentului European în 
punerea în aplicare a dispozițiilor privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă în cadrul contactelor sale interparlamentare și 
să fie pregătit să îl asiste în eforturile sale de a purta discuții periodice 
specifice fiecărei țări privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

11. în paralel cu revizuirea capitolelor privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă, să revizuiască Orientările operaționale pentru ghișeul 
unic pentru a spori transparența și previzibilitatea pentru 
părțile interesate, clarificând în același timp cine poate depune 
plângeri, modul în care acestea vor fi tratate și termenele aplicabile. 
Orientările vor clarifica, de asemenea, faptul că GCI pot depune 
plângeri colective privind încălcarea angajamentelor privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă și pot reprezenta interesele unei părți situate într-
o țară parteneră. 

12. să asigure un proces de consultare incluziv cu societatea 
civilă pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viață al acordurilor 
comerciale, de la analiza lacunelor până la punerea în aplicare, inclusiv 
identificarea priorităților; 

13. să continue consolidarea rolului GCI ale UE prin furnizarea de 
resurse în scopuri de sprijin logistic, de consolidare a capacităților și de 
funcționare; 

14. să invite reprezentanți ai GCI ale UE în grupurile de experți 
ale statelor membre privind comerțul și dezvoltarea durabilă 
conduse de Comisie, unde vor putea contribui cu expertiză specifică, 
și să asocieze îndeaproape GCI în pregătirea reuniunilor Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește 
identificarea și monitorizarea priorităților de punere în aplicare; 

15. să promoveze și să faciliteze interacțiunea dintre GCI ale UE 
și cele ale țărilor partenere; 

16. să promoveze transparența în ceea ce privește componența 
GCI; 

17. să facă schimb de opinii cu GCI ale UE cu privire la proiectele 
UE de asistență tehnică legate de comerț și dezvoltare durabilă; 

18. să se asigure că sfera de competență a GCI se extinde dincolo 
de capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă, pentru a 
acoperi acordurile comerciale în ansamblu. 

 
 

Președinția cehă se va concentra pe echilibrarea condițiilor pentru 
întreprinderile europene, în special în ceea ce privește impactul asupra 
mediului și climei și respectarea drepturilor omului, și va crea condiții 
pentru dezvoltarea în continuare a comerțului pe piețe deschise. 
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Éva-Andrea Csép    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 


