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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei intitulată „Revizuirea politicii comerciale – O politică comercială deschisă, 

durabilă și fermă {COM (2021) 66 final}”. Comisia apreciază interesul și sprijinul 

exprimat de Camera Deputaților pentru temele abordate în această comunicare, care s-a 

bazat pe o consultare publică amplă și favorabilă incluziunii.  

Comisia salută sprijinul Camerei Deputaților față de orientările generale ale politicii 

comerciale și de investiții a UE, astfel cum sunt prezentate în Comunicarea privind 

revizuirea politicii comerciale. 

În special, Comisia este de acord cu Camera Deputaților în ceea ce privește necesitatea 

de a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE, în special 

pentru IMM-urile europene. Tocmai acesta este motivul pentru care în Comunicarea 

privind revizuirea politicii comerciale necesitatea de a spori capacitatea UE de a-și 

urmări interesele și de a-și exercita drepturile, inclusiv în mod autonom, acolo unde este 

necesar, este recunoscută drept unul dintre obiectivele principale ale politicii comerciale 

a UE. Acest lucru este în deplină concordanță cu tranziția noastră clară către o punere 

în aplicare și o asigurare a respectării mai stricte, în special prin crearea postului de 

responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială, precum și cu noile 

instrumente pe care le propunem, cum ar fi instrumentul de subvenții străine și viitorul 

instrument anticoercitiv. 

În ceea ce privește parteneriatul transatlantic, UE a adoptat, la 2 decembrie 2020, o 

comunicare privind noua agendă UE-SUA pentru o schimbare globală, în care se 

descrie propunerea de cooperare cu SUA în anii următori1. În primele luni ale 

administrației Biden s-au înregistrat progrese importante, reflectate în declarația 

comună adoptată în cadrul summitului UE-SUA2, la 15 iunie 2021. Pe lângă anunțurile 

privind crearea Consiliului pentru comerț și tehnologie, liderii au convenit, de 

                                                 
1 O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală 
2 https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0022&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
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asemenea, să coopereze cu privire la alte priorități comerciale, de exemplu reformarea 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), practicile comerciale neloiale și o agendă 

comercială durabilă. Prin urmare, am convenit asupra unei agende transatlantice 

ambițioase, care să ofere atât UE, cât și SUA oportunități de a colabora pentru a aborda 

provocările și oportunitățile comune în lunile și anii următori. 

Împărtășim pe deplin evaluarea Camerei Deputaților cu privire la necesitatea ca UE să 

aducă o contribuție vitală la menținerea ordinii internaționale bazate pe norme și la 

reforma OMC. Reforma OMC se află în centrul priorităților noastre și apreciem foarte 

mult sprijinul Camerei Deputaților în acest sens. Într-adevăr, trebuie să actualizăm 

normele comerciale multilaterale pentru a le alinia la economia modernă și la contextul 

global care s-a schimbat între timp în mare măsură. Restabilirea unui sistem OMC de 

soluționare a litigiilor pe deplin funcțional va fi esențială în acest sens și constituie cea 

mai urgentă reformă a OMC. La un nivel mai general, un sistem comercial multilateral 

reformat este de departe cea mai bună opțiune pentru stabilitatea și previzibilitatea de 

care avem nevoie, astfel încât să evităm tensiunile comerciale, să stimulăm creșterea 

economică și să asigurăm contribuția politicii comerciale la principalele provocări ale 

vremurilor noastre. Inițiativele recente ale UE în cadrul OMC privind comerțul și clima 

sau privind comerțul și sănătatea sunt exemple bune în acest sens. 

Prosperitatea și stabilitatea Africii se află în centrul politicii UE privind acest continent. 

În domeniul economic și comercial, Comunicarea privind revizuirea politicii comerciale 

evidențiază Africa ca fiind o prioritate geografică. Printre cele patru acțiuni principale 

propuse, documentul subliniază „consolidarea dialogului politic și a cooperării cu 

Uniunea Africană și cu membrii acesteia și punerea în aplicare fără probleme a zonei 

continentale africane de liber schimb, inclusiv cooperarea cu sectorul privat”. În 

prezent, Comisia Europeană explorează modalități specifice de dezvoltare și 

aprofundare a acestor dialoguri. 

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaților 

și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

Janusz Wojciechowski 

Membru al Comisiei 

 

 


