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                                         PROIECTUL DE OPINIE 

                                                          asupra   

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,                                    

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor                            

,,Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă” 

 

 

În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor 

Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE),  a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, 

anexate TUE, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în urma 

aprobării de Biroul permanent a Listei privind proiectele de acte legislative și proiectele de 

acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată cu examinarea în fond a Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor ,,Revizuirea politicii comerciale - O politică 

comercială deschisă, durabilă și fermă”, inițiativă prioritară, trimisă cu adresa nr.2/E din 

23 martie 2021, înregistrată sub nr. 4c-1/111 din 24 martie 2021.   

Termenul pentru exprimarea punctului de vedere al Comisiei este 27 aprilie 2021. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a  dezbătut proiectul  de act 

normativ european, fără caracter legislativ, în şedinţa din data de 20 aprilie 2021, 

desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice 

pentru alți membri. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au fost prezenţi la dezbateri 14 deputaţi. 

Comisia Europeană pleacă de la premisa potrivit căreia comerțul este unul dintre 

cele mai puternice instrumente ale Uniunii Europene. Acesta este epicentrul prosperității 

economice și competitivității Europei, sprijinind o piață internă dinamică și o acțiune 

externă fermă. Ca rezultat al deschiderii regimului comercial, UE este cel mai mare 

comerciant mondial de produse agricole și prelucrate, dar și de servicii și se situează pe 

primul loc în ceea ce privește investițiile internaționale atât pe plan intern, cât și extern. 
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Odată cu noile provocări interne și externe și, în special, odată cu un nou model de 

creștere mai durabilă, așa cum a fost definit în cadrul Pactului verde european și în cel al 

Strategiei digitale europene, UE are nevoie de o nouă strategie de politică comercială - 

care să sprijine realizarea obiectivelor sale de politică internă și externă și să promoveze o 

mai mare sustenabilitate în conformitate cu angajamentul său de a pune în aplicare pe 

deplin obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. 

Elaborarea politicii comerciale trebuie să țină cont de următoarele provocări și 

tendințe: creșterea incertitudinii la nivel mondial; accentuarea unilateralismului; 

mondializarea; evoluțiile tehnologice fără precedent; emergența rapidă a Chinei; accelerarea 

schimbărilor climatice; deficitul consistent de muncă; transformarea digitală, dar și de 

efectele pandemiei de COVID-19.  

Politica comercială a UE trebuie să răspundă, de asemenea, așteptărilor părților 

interesate, după cum au fost semnalate în discuțiile cu statele membre, discuții care s-au 

concretizat prin adoptarea Rezoluției Parlamentului European cu privire la revizuirea 

politicii comerciale a UE 2020/2721(RSP).  

Autonomia strategică deschisă vizează acțiuni interne și externe coordonate în mai 

multe domenii strategice, care să alinieze și să utilizeze toate instrumentele comerciale în 

sprijinul intereselor și al obiectivelor UE. Aceasta se bazează pe importanța deschiderii, 

reamintind angajamentul UE față de un comerț deschis și echitabil cu lanțuri valorice 

globale funcționale, diversificate și durabile. Autonomia strategică deschisă cuprinde: 

 reziliență și competitivitate pentru consolidarea economiei UE;  

 durabilitate și echitate, reflectând necesitatea unei acțiuni responsabile și 

echitabile la nivelul UE;  

 fermitate și cooperare bazată pe norme pentru a evidenția preferința UE pentru 

dialog și cooperare internațională, dar și disponibilitatea sa de a combate practicile neloiale 

și de a utiliza instrumente autonome pentru a-și urmări interesele acolo unde este necesar.  

De asemenea, UE este construită pe principiul de deschidere, atât pe plan intern, cât 

și pe plan extern. Aceasta este cel mai mare exportator și importator de bunuri și de servicii 

din lume. UE trebuie să utilizeze puterea oferită de deschiderea sa și de atractivitatea pieței 

sale unice. Deschiderea și angajamentul față de comunitatea internațională fac din aceasta 

un susținător credibil al cooperării internaționale, al multilateralismului și al ordinii bazate 

pe norme, care sunt, la rândul lor, esențiale pentru interesele UE. Combaterea schimbărilor 

climatice și a altor provocări de mediu poate fi realizată numai prin deschidere, angajament 

și cooperare la nivel mondial. Deschiderea și implicarea reprezintă o alegere strategică care 

răspunde, de asemenea, interesului propriu bine înțeles al Uniunii Europene. 

Consolidarea rezilienței și a durabilității economiei UE și a lanțurilor sale de 

aprovizionare reprezintă un alt element de bază al ambiției Uniunii Europene de a avea o 

autonomie strategică deschisă. Pandemia de COVID-19 a pus la încercare reziliența 

economiilor din întreaga lume. Una dintre cele mai importante concluzii care pot fi 

desprinse din această criză se referă la faptul că majoritatea lanțurilor de aprovizionare au 

dovedit o reziliență remarcabilă. UE a sprijinit astfel intens eforturile globale din cadrul 

G20, Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al relațiilor bilaterale, de a monitoriza 

lanțurile de aprovizionare critice, de a le menține deschise și nedenaturate și de a asigura un 

acces corect și echitabil la bunurile critice. 
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Politica comercială poate contribui la reziliență, oferind un cadru comercial stabil, 

bazat pe norme, prin deschiderea unor piețe noi pentru diversificarea surselor de 

aprovizionare și prin dezvoltarea unor cadre de cooperare pentru accesul corect și echitabil 

la aprovizionările critice. În acest context, UE colaborează cu partenerii săi în vederea 

elaborării unei inițiative privind comerțul și sănătatea în cadrul OMC. Reformarea acestei 

organizații trebuie privită într-un context mai larg al priorităților UE de a se asigura de 

faptul că redresarea economică globală, locurile de muncă decente, dezvoltarea durabilă și 

tranziția verde sunt sprijinite de instituții mondiale funcționale.  

UE va trebui să întreprindă acțiuni într-o nouă ordine mondială multipolară, care este 

marcată de tensiuni din ce în ce mai mari între principalii actori. Trebuie menționat faptul 

că relația transatlantică este cel mai mare și mai semnificativ parteneriat din punct de vedere 

economic din lume. Administrația Biden oferă ocazia de a colabora în vederea reformării 

OMC, inclusiv prin întărirea capacității sale de a combate denaturările concurenței și de a 

contribui la dezvoltarea durabilă.  

Relațiile comerciale și de investiții ale UE cu China sunt importante și dificile. 

Politica UE este bazată pe o combinație între un angajament activ, atât la nivel bilateral, cât 

și multilateral, și o dezvoltare și o punere în aplicare în paralel a instrumentelor autonome 

necesare pentru a proteja interesele și valorile esențiale ale UE - în deplină conformitate cu 

angajamentele sale internaționale. Stabilirea unei relații economice mai echitabile cu China 

este o prioritate. Dintr-o perspectivă strategică mai largă, va fi important ca UE să 

consolideze relațiile cu țările din Europa și din jurul acesteia, precum și să aprofundeze 

angajamentul cu continentul african și statele africane. Pentru a-și îndeplini ambițiile 

geopolitice pe plan mondial, UE va trebui să își diversifice relațiile și să încheie alianțe cu 

parteneri care împărtășesc aceeași viziune, inclusiv prin intermediul amplei sale rețele de 

acorduri comerciale.  

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 verzi și digitale. 

 definirea normelor globale pentru o globalizare mai durabilă și mai echitabilă. 

 creșterea capacității UE de a-și urmări propriile interese și de a-și exercita 

drepturile, inclusiv în mod autonom acolo unde este necesar.  

 

Pentru a îndeplini cele trei obiective prezentate mai sus, Comisia se va concentra 

asupra a șase domenii. 

 

Domeniul nr. 1: Reformarea OMC 

 

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: 

 

 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.  
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 va acorda prioritate consolidării cooperării transatlantice în ceea ce privește 

reformarea OMC. 

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

litigiilor în cadrul OMC cu un organ de apel reformat. 

 

Domeniul nr. 2: Sprijinirea tranziției verzi și promovarea lanțurilor valorice 

responsabile și durabile 

 

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni:  

 

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

durabilitate în cadrul OMC.  

 va încerca să obțină angajamente din partea partenerilor din G20 privind 

neutralitatea climatică, va consolida cooperarea cu privire la alte aspecte ale pactului verde 

cum ar fi biodiversitatea, politica alimentară durabilă, poluarea și economia circulară și va 

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

viitoarele acorduri. 

 va îmbunătăți punerea efectivă în aplicare și asigurarea respectării efective a 

capitolelor privind dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale prin revizuirea de la 

începutul anului 2021 a planului de acțiune în 15 puncte. Rezultatele revizuirii vor alimenta 

negocierile în curs de desfășurare și cele viitoare.  

 va promova lanțurile valorice durabile și responsabile printr-o propunere 

privind obligația de diligență, inclusiv prin acțiuni eficace și mecanisme de asigurare a 

respectării legislației pentru a se asigura că munca forțată nu își găsește locul în lanțurile 

valorice ale întreprinderilor din UE. În intervalul de timp până la adoptarea unor dispoziții 

obligatorii, Comisia va oferi orientări pentru a ajuta întreprinderile din UE să ia deja 

măsurile adecvate în conformitate cu orientările și principiile internaționale privind 

diligența necesară. 

 

Domeniul nr. 3: Sprijinirea tranziției digitale și a comerțului cu servicii 

 

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni:  

 

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

privind comerțul digital, inclusiv a unor norme privind fluxurile de date, în deplină 

conformitate cu cadrul UE privind protecția datelor și a unor dispoziții privind consolidarea 

încrederii consumatorilor prin asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor. 

 va explora posibilitatea unei cooperări mai strânse în materie de reglementare 

cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune cu privire la aspecte relevante pentru comerțul 

digital. 
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Domeniul nr. 4: Consolidarea impactului UE în materie de reglementare 

 

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: 

 

 va intensifica dialogurile în materie de reglementare cu partenerii care 

împărtășesc aceeași viziune în domenii strategice pentru competitivitatea UE. Aceasta va 

necesita identificarea din timp a domeniilor prioritare pentru cooperarea în materie de 

reglementare și un dialog mai strâns cu UE și organizațiile internaționale de standardizare. 

 va dezvolta un parteneriat transatlantic mai strâns privind transformarea verde 

și digitală a economiilor noastre inclusiv prin intermediul Consiliului pentru comerț și 

tehnologie UE-SUA. 

 

Domeniul nr. 5: Consolidarea parteneriatelor UE cu țările învecinate și țările 

implicate în procesul de aderare și cu Africa 

 

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: 

 

 va aprofunda relațiile comerciale și economice cu alte țări din Europa, inclusiv 

din Balcanii de Vest și țările care au încheiat acorduri de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare cu UE, concentrându-se în special pe cooperarea mai strânsă în materie de 

reglementare în sprijinul tranziției verzi și a celei digitale. Ea își va moderniza relațiile 

comerciale și de investiții cu țările din vecinătatea sudică interesate să promoveze o 

integrare mai strânsă cu Uniunea Europeană.  

 Își va întări colaborarea cu țările africane prin: 

a) consolidarea dialogului politic și a cooperării cu Uniunea Africană și membrii 

acesteia și punerea în aplicare fără probleme a AfCFTA, inclusiv colaborarea cu sectorul 

privat și promovarea unor standarde comune în Africa pentru a consolida integrarea 

regională și continentală. 

b) aprofundarea și extinderea acordurilor comerciale existente cu comunitățile 

economice regionale africane și consolidarea dimensiunii lor de durabilitate. 

c) explorarea în continuare a posibilității de consolidare a legăturilor și sinergiilor 

dintre diferitele regimuri comerciale cu țările africane, de exemplu prin intermediul unor 

reguli de origine mai armonizate în comerțul cu UE. 

d) continuarea acordurilor de investiții durabile cu Africa și vecinătatea sudică. 

 

Domeniul nr. 6: Consolidarea accentului pus de UE pe punerea în aplicare și 

asigurarea respectării acordurilor comerciale și asigurarea unor condiții de concurență 

echitabile 

 

Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: 

 

  va căuta să consolideze parteneriatele UE cu regiunile-cheie în ceea ce 

privește creșterea economică - în regiunea Asia-Pacific și în America Latină - prin crearea 
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condițiilor necesare pentru încheierea negocierilor și ratificarea acordurilor bilaterale 

restante.  

  va utiliza pe deplin rolul responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie 

comercială (CTEO) pentru a maximiza beneficiile rezultatelor negociate pentru 

întreprinderi, în special pentru IMM-uri și agricultori și a elimina obstacolele care afectează 

potențialul acordurilor de a obține rezultate, inclusiv cu privire la dezvoltarea durabilă. 

  va consolida în continuare instrumentele UE pentru a face față noilor 

provocări și pentru a proteja întreprinderile și cetățenii europeni de practicile comerciale 

neloiale, inclusiv prin pregătirea unui instrument anticoercitiv. În plus, Comisia va explora 

opțiunile pentru o strategie a UE pentru credite la export. 

  va dezvolta noi instrumente online pentru sprijinirea întreprinderilor din UE, 

îndeosebi a IMM-urilor. 

 

În cadrul Notei privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,Revizuirea politicii 

comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă”, elaborată de către 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), este precizat faptul că România susține procesul de 

revizuire a politicii comerciale a UE, contribuind la procesul de consultare inițiat de 

Comisie. Obiectivele formulate de România sunt reflectate în cadrul viziunii prezentate în 

Comunicarea Comisiei. Obiectivele propuse de țara noastră vizează creșterea rezilienței 

economiei europene prin urmarea unui model de autonomie strategică deschisă, 

consolidarea agendei comerciale bilaterale, care să contribuie la dezvoltarea economică 

inclusivă și sustenabilă în etapa post pandemie, reformarea și modernizarea sistemului 

comercial multilateral, bazat pe reguli, și promovarea dezvoltării durabile și a unui cadru 

concurențial echitabil la nivel mondial 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,Revizuirea politicii 

comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă”, pe care să-l înainteze 

Comisiei pentru afaceri europene. 

                                                    

   

 

PREŞEDINTE 

 

                                              Costel Neculai DUNAVA   

 

 

 

 
                     Consultant parlamentar, 

                                        Cristian Istrate 




