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În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeana (TUE), a Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și în urma aprobării de către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a 
proiectelor de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia 
pentru politică externă a fost sesizată pentru examinare în fond, la data de 21 
septembrie 2022, cu documentul nelegislativ: Comunicare a 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.  

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat, 
având în vedere fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană. 

UE este ferm hotărâtă să se asigure că acordurile sale comerciale promovează 
durabilitatea, astfel încât creșterea economică să fie însoțită de protecția drepturilor 
omului, a muncii decente, a climei și a mediului, cu respectarea deplină a valorilor și 
priorităților Uniunii și trebuie să își intensifice angajamentul față de țările terțe ca 
partener de încredere. Politica comercială a UE oferă un cadru solid de cooperare cu 
partenerii comerciali în ceea ce privește aspectele legate de durabilitatea comerțului și 
se bazează pe normele internaționale în domeniul muncii și al mediului, prin procese 
structurate și transparente, cu implicarea societății civile.  

Prezenta comunicare stabilește modalitățile de consolidare în continuare a 
contribuției acordurilor comerciale la dezvoltarea durabilă și prezintă un nou plan care 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



 2

vizează să consolideze contribuția 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. 

Prin lansarea unei revizuirei aprofundate, Comisia urmărește consolidarea 
capacității acordurilor comerciale în ansamblu, promovarea comerțul durabil, în 
cooperare cu partenerii comerciali și în colaborare cu alte instrumente de politică 
relevante ale UE, inclusiv cu Pactul verde european. 

Comisia a identificat un set de priorități politice și de puncte de acțiune 
esențiale, care vor îmbunătăți eficacitatea abordării actuale bazate pe angajamente 
în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă, bazată pe un cadru și standarde 
internaționale, cu norme de punere în aplicare mai stricte. Astfel, referitor la modul 
în care acordurile comerciale ale UE contribuie la Agenda de Dezvoltare 
Durabilă (crearea de locuri de muncă, extinderea piețelor și 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. 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, iar angajamentele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă pe care acestea le conțin sunt strâns legate de un set 
mai larg de instrumente de politică, de eforturi multilaterale și de instrumente de 
cooperare pentru dezvoltare. În asociere cu instrumentele autonome ale UE, acestea 
contribuie la valorificarea la maximum a efectelor pozitive ale comerțului asupra 
dezvoltării durabile și asigură, în schimb, limitarea efectelor negative. 

Până la sfârșitul mandatului actual al Comisiei, se preconizează că UE va 
dispune de un set ambițios de instrumente autonome suplimentare pentru a sprijini 
comerțul durabil. În propunerea sa pentru un nou regulament al UE privind sistemul 
generalizat de preferințe tarifare, Comisia a consolidat contribuția sistemului de 
promovare a dezvoltării durabile prin adăugarea unei serii de instrumente 
internaționale în domeniul drepturilor omului, al bunei guvernanțe, al protecției muncii 
și al protecției mediului. 

UE promovează în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), modificări ale setului de norme care reglementează creditele la 
export oficiale pentru a încuraja alinierea la obiectivele climatice. 

În ceea ce privește noile 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; 
 consolidarea punerii în aplicare prin recurgerea la sancțiuni comerciale ca 
măsură de ultimă instanță. 
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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 care se bazează pe experiența 
punerii în aplicare, pe dovezile colectate, precum și pe contribuțiile primite în cadrul 
consultării publice deschise. 

Astfel, prin punctele 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, urmând ca UE 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 care 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, 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 asupra dezvoltării durabile analizează 
toate capitolele relevante din acordurile comerciale pentru a identifica dispozițiile și 
angajamentele care au 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 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; 
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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; 
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. 
19. să continue consolidarea asigurării respectării angajamentelor privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă în acordurile viitoare, propunând partenerilor comerciali ai UE:  

a. să extindă etapa generală de punere în conformitate a soluționării litigiilor 
între state la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 
b. să implice GCI în monitorizarea etapei de punere în conformitate;  
c. să extindă posibilitatea de a aplica sancțiuni comerciale în cazul nerespectării 
obligațiilor, care contravine în mod semnificativ obiectului și scopului Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice sau în cazuri grave de nerespectare a 
principiilor și drepturilor fundamentale ale OIM la locul de muncă.  

20. să acorde prioritate asigurării respectării angajamentelor privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă pe baza importanței naturii angajamentelor în cauză, a gravității 
încălcării acestora și a impactului asupra mediului sau asupra lucrătorilor. 
 

 Având în vedere toate aceste aspecte, Comisia pentru politică externă: 
 apreciază angajamentul de la nivelul UE pentru îmbunătățirea rezilienței strategice 

a economiei europene prin promovarea specifică a competitivității tehnologice 
bazate pe propriile capacități de producție, prin aprofundarea comerțului liber cu 
statele democratice din lume, prin crearea de condiții pentru dezvoltarea în 
continuare a comerțului pe piețe deschise; 

 apreciază decizia de la nivelul UE pentru reexaminarea politicii comerciale cu 
privire la viitoarea politică comercială și de investiții a UE, în vederea abordării 
unor modalități prin care politica comercială poate contribui la redresarea în urma 
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crizei provocate de pandemia de COVID-19 și poate sprijini tranziția verde și cea 
digitală către o UE mai puternică și mai rezilientă; 

 subliniază necesitatea accelerării procesului de încheiere a acordurilor comerciale 
cu statele democratice și pe aprofundarea cooperării transatlantice în cadrul 
Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie (TTC), cu accent pe cooperarea 
strategică, inclusiv pe măsuri comune pentru reziliența lanțului de aprovizionare; 

 susține obiectivele principale stabilite în comunicarea Comisiei de a sprijini 
redresarea și transformarea fundamentală a economiei UE în conformitate cu 
obiectivele verzi și cele digitale, de a elabora norme la nivel mondial pentru o 
globalizare mai durabilă și mai echitabilă și de a spori capacitatea UE de a-și 
urmări interesele și de a asigura respectarea drepturilor sale, inclusiv în mod 
autonom, atunci când este necesar; 

 apreciează poziția României care este angajată în mod ferm și constant prin 
documetele naționale programatice și prin politicile și acțiunile preconizate să 
asigure stimularea și finanțarea tranziției verzi, promovarea și implementarea 
dezvoltării durabile, conştientizarea şi responsabilizarea socială cu privire la 
problemele consumului şi ale producţiei durabile.  
 

În şedinţa din data de 11 octombrie a.c., în urma dezbaterilor și a opiniilor 
formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil 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.  

. 
 
 
 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 
 

          Ardelean Ben-Oni                         Albișteanu Mihail 


