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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0230 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale 

comune  

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la Raportul anual 

privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune (2017/2070(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică 

comercială și de investiții mai responsabilă”, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare 

și de perspectivă privind comerțul și investițiile1, 

– având în vedere Raportul Comisiei din 13 septembrie 2017 privind punerea în aplicare 

a strategiei de politică comercială „Comerț pentru toți” (COM(2017)0491),  

– având în vedere Raportul Comisiei din 9 noiembrie 2017 privind „Punerea în aplicare a 

acordurilor de liber schimb pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016” 

(COM(2017)0654), 

– având în vedere Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 

2015, intitulată „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă”,  

– având în vedere discursul Președintelui Jean-Claude Juncker din 13 septembrie 2017 

privind starea Uniunii în 2017,  

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la negocierile 

multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la Buenos 

Aires, 10-13 decembrie 20172, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la punerea în aplicare a 

recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, 

                                                           
1  JO C 101, 16.3.2018, p. 30. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2017)0439. 
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drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 conținând recomandările 

Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA)4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2017 referitoare la impactul comerțului 

internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale5, 

– având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor 

care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor 

care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene6,  

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2017 „Către o strategie în domeniul 

comerțului digital”7, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură din 16 martie 2017 privind adoptarea 

Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin 

importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de 

aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat8, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură din 4 octombrie 2016 privind adoptarea 

regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite 

bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte 

pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante9,  

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și 

standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind politica comercială 

internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice11, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 24 mai 2006, intitulată „Promovarea muncii 

decente pentru toți - contribuția UE la punerea în aplicare a agendei pentru muncă 

decentă în lume” (COM(2006)0249, SEC(2006)0643)), 

                                                           
3  JO C 101, 16.3.2018, p. 19. 
4  JO C 35, 31.1.2018, p. 21. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2017)0330. 
6  Texte adoptate, P8_TA(2017)0437. 
7  Texte adoptate, P8_TA(2017)0488. 
8  Texte adoptate, P8_TA(2017)0090. 
9  Texte adoptate, P8_TA(2016)0369. 
10  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 
11  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94. 
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– având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea12, 

– având în vedere Avizul 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 

16 mai 2017 cu privire la competența Uniunii de a semna și încheia Acordul de liber 

schimb cu Singapore, 

– având în vedere studiul Comisiei din 15 noiembrie 2016 privind efectele cumulative ale 

viitoarelor acorduri comerciale asupra sectorului agroalimentar, 

– având în vedere articolele 2 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 14 iulie 2015 referitor 

la implementarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului 

(SWD(2015)0144), 

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (CEDO), în special articolul 4 alineatul (1), prin care se interzice sclavia 

și servitutea, 

– având în vedere articolele 207, 208 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

dezvoltare (A8-0166/2018), 

A. întrucât politica comercială comună este alcătuită din acorduri comerciale și din 

instrumente legislative care trebuie să garanteze interesele comerciale ofensive și 

defensive ale Uniunii, să contribuie la creșterea durabilă și la crearea de locuri de 

muncă decente, să asigure respectarea normelor și standardelor europene, să garanteze 

dreptul la reglementare al statelor și bunăstarea cetățenilor, să promoveze valorile 

Uniunii, și întrucât respectarea acestor obiective presupune o bună orientare a politicii 

comerciale a Uniunii și o implementare și monitorizare deplină și eficace a acesteia 

într-o manieră mai echitabilă și mai transparentă; 

B. întrucât Uniunea s-a angajat să asigure coerența politicilor pentru dezvoltare în 

Consensul european privind dezvoltarea din 2017, urmărind să genereze o dezvoltare 

durabilă și să accelereze transformările punând accentul pe elemente transversale ale 

politicii de dezvoltare precum egalitatea de gen, tineretul, investițiile și comerțul, 

energia durabilă și acțiunile climatice, buna guvernanță, democrația, statul de drept și 

drepturile omului, migrația și mobilitatea, pentru a contribui prin toate politicile sale 

externe, inclusiv prin politica comercială comună, la obiectivele definite în Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite; 

C. întrucât Uniunea și-a asumat angajamentul de a promova locuri de muncă decente 

pentru toți, astfel cum este prevăzut în rezultatele summit-ului mondial al ONU din 

2005 și în Declarația ministerială a Segmentului de nivel înalt al Consiliului Economic 

și Social al ONU din 2006, inclusiv prin relațiile sale comerciale; întrucât Consiliul 

                                                           
12  Texte adoptate, P8_TA(2017)0225. 
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European a subliniat în repetate rânduri importanța consolidării dimensiunii sociale a 

globalizării și a luării acesteia în considerare în diverse politici interne și externe și în 

cooperarea internațională; 

D. întrucât Uniunea este prima putere comercială mondială și cea mai mare piață unică din 

lume, precum și cel mai mare exportator mondial de bunuri și servicii, susținând 31 de 

milioane de locuri de muncă în Europa, ceea ce reprezintă cu 67 % mai mult față de 

numărul corespunzător înregistrat la mijlocul anilor ’90; 

E. întrucât Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este singura organizație 

internațională din lume care se ocupă de normele comerciale globale pentru diferite 

zone economice sau state; 

F. întrucât etapa de implementare și de asigurare a punerii în aplicare este esențială și 

fundamentală pentru a garanta eficacitatea politicii comerciale a Uniunii; 

G. întrucât cetățenii Uniunii cer din ce în ce mai mult ca politica comercială a Uniunii să 

garanteze că bunurile care intră pe piața UE au fost produse în condiții decente și 

sustenabile; 

H.  întrucât întreprinderile europene utilizează reducerile tarifare disponibile în cadrul 

acordurilor comerciale pentru aproximativ 70 % dintre exporturile lor care pot beneficia 

de acestea, în timp ce partenerii noștri le utilizează în circa 90 % dintre cazuri, și 

întrucât este esențial ca întreprinderile europene să utilizeze integral aceste avantaje, 

pentru a stimula ocuparea forței de muncă, creșterea și investițiile;  

I. întrucât IMM-urile sunt unul dintre motoarele economiei europene, reprezentând 30 % 

din exporturile Uniunii și 90 % din locurile de muncă de pe piață, și întrucât este 

esențial să facă parte integrantă din implementarea politicii comerciale a Uniunii, 

consolidând astfel rolul acesteia în materie de export, inovare și internaționalizare; 

J.  întrucât Uniunea este cel mai mare exportator mondial de servicii, iar surplusul 

comercial al Uniunii din acest sector s-a înmulțit cu zece din 2000 și până în prezent, 

ajungând la peste 120 de miliarde de euro în 2016; 

K.  întrucât trebuie oferite răspunsuri clare și precise la întrebările ridicate în cadrul 

dezbaterii publice pe tema politicii comerciale comune și a implementării acesteia;  

L. întrucât politica comercială comună, după cum sugerează strategia „Comerț pentru 

toți”, este o politică bazată pe valori, ce își propune să promoveze, printre altele, buna 

guvernanță, transparența, dezvoltarea durabilă și practicile comerciale loiale; 

M. întrucât politica comercială trebuie să fie coerentă cu politicile externă și internă ale 

Uniunii și în conformitate cu principiul coerenței politicii de dezvoltare pentru a asigura 

transparență și stabilitate în materie de reglementare, precum și condiții de concurență 

mai echitabile, ținând cont, printre altele, de obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 

Contextul actual al politicii comerciale  

1. reamintește că, de la publicarea strategiei „Comerț pentru toți”, contextul internațional a 

trecut prin schimbări profunde și trebuie înfruntate provocări noi în domeniul 
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comerțului și sarcini concrete; este preocupat de prezența tot mai accentuată în întreaga 

lume a unor practici comerciale protecționiste care nu sunt compatibile cu normele 

OMC și își reafirmă sprijinul pentru un sistem comercial deschis, corect, echilibrat, 

sustenabil și bazat pe reguli; 

2. ia act de importanța economică în creștere a continentului asiatic, precum și de 

retragerea treptată a Statelor Unite din schimburile comerciale și de incertitudinea 

pentru comerțul internațional care decurge din acest fapt, și ia act inclusiv de criticile 

interne adresate politicii de comerț internațional și de apelul la comerț echitabil; invită 

Comisia să își ajusteze politica comercială pentru a putea aborda aceste evoluții și a da 

dovadă de mai multă reactivitate și responsabilitate, stabilind totodată o strategie pe 

termen mai lung, având în vedere aceste schimbări ale contextului internațional; 

subliniază că, în acest context global în schimbare, rolul UE în promovarea unei agende 

comerciale bazate pe valori este din ce în ce mai important pentru cetățenii europeni; 

3. subliniază importanța în creștere a serviciilor, în special a celor digitale, inclusiv 

servitizarea comerțului cu mărfuri (Modul 5), precum și a fluxului de date și a 

comerțului electronic în cadrul comerțului internațional; insistă asupra necesității de a 

consolida normele internaționale din domeniu în scopul de a garanta avantaje concrete 

pentru consumatorii europeni, un mai bun acces pe piețele străine pentru întreprinderile 

europene și respectarea drepturilor fundamentale peste tot în lume, inclusiv protecția 

datelor și confidențialitatea; subliniază că protecția datelor cu caracter personal nu are 

caracter negociabil în cadrul acordurilor comerciale, consideră că drepturile digitale ale 

cetățenilor ar trebui să fie promovate prin încheierea de acorduri comerciale și 

reamintește poziția sa privind protecția datelor și comerțul digital, astfel cum a fost 

exprimată în rezoluția sa intitulată „Către o strategie în domeniul comerțului digital”; 

subliniază că politica comercială a UE poate juca un rol important în eliminarea 

decalajului digital; încurajează Comisia să promoveze agenda comercială digitală în 

actualele și viitoarele  negocieri de ALS și în cadrul OMC; solicită ca toate acordurile 

comerciale viitoare, inclusiv cele în curs de negociere în prezent, să includă capitole 

privind comerțul digital; solicită Comisiei să urmărească o strategie privind comerțul 

digital care să ia în considerare oportunitățile oferite întreprinderilor mici și mijlocii 

prin facilitarea accesului pe piețele globale;  

4. subliniază că ieșirea Regatului Unit din Uniune va avea consecințe asupra schimburilor 

comerciale interne și externe; invită Comisia să anticipeze impactul Brexitului asupra 

politicii comerciale a Uniunii și să garanteze continuitatea implementării politicii 

comerciale a UE și a relațiilor cu țările terțe, precum și modalități de găsire a unor 

soluții la angajamentele comune asumate în cadrul OMC; 

5. ia act de avizul 2/15 al CJUE din 16 mai 2017 privind ALS UE-Singapore, care 

stabilește că, în afara chestiunii legate de investițiile de portofoliu și a soluționării 

litigiilor dintre investitori și stat, acordul UE-Singapore ține de competența exclusivă a 

Uniunii; solicită Comisiei și Consiliului să clarifice cât mai curând posibil decizia lor 

privind structura viitoarelor ALS și să respecte pe deplin repartizarea competențelor 

între UE și statele sale membre în adoptarea directivelor supuse negocierii, în negocieri, 

în ceea ce privește temeiul juridic al propunerilor de semnat și încheiat și mai ales în 

ceea ce privește semnarea și încheierea de către Consiliu a acordurilor comerciale 

internaționale, pentru a nu amâna și mai mult acordurile deja încheiate cu partenerii 

comerciali, dar încă neratificate; reamintește că Parlamentul trebuie să fie implicat și pe 

deplin informat în timp util încă de la începutul tuturor negocierilor comerciale, înainte 
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de adoptarea orientărilor pentru negociere cu privire la toate etapele acordării 

mandatului, negocierii și punerii în aplicare a acordurilor comerciale; solicită ca 

aranjamentele necesare să fie convenite prin intermediul unui acord interinstituțional în 

contextul acordului privind o mai bună legiferare; 

6. ia act de faptul că, în pofida retragerii Statelor Unite din negocieri, celelalte 11 state au 

reușit să ajungă la o înțelegere privind Acordul de parteneriat transpacific la 23 ianuarie 

2018, la Tokio; 

Stadiul programului de negocieri comerciale al Uniunii  

7. regretă faptul că nu s-a ajuns la niciun acord în cursul reuniunii ministeriale a OMC de 

la Buenos Aires; subliniază importanța economică și politică principală a sistemului 

multilateral și își reiterează sprijinul pentru sistem; solicită Uniunii să promoveze în 

mod activ propuneri de norme multilaterale actualizate, ținând seama de noile provocări 

derivate din lanțurile valorice globale, precum și să promoveze rolul central al OMC în 

sistemul comerțului mondial; salută intrarea în vigoare a Acordului privind facilitarea 

comerțului; salută extinderea derogării de la normele OMC pentru produsele 

farmaceutice pentru țările cele mai puțin dezvoltate până în 2033; regretă faptul că 

unele acorduri multilaterale nu sunt respectate și invită Comisia să depună mai multe 

eforturi în cadrul OMC pentru transpunerea efectivă în practică a normelor și 

acordurilor multilaterale; reamintește solicitările adresate anterior Comisiei, de a se 

implica în configurarea agendei OMC, în special în ceea ce privește responsabilitatea 

socială a întreprinderilor și comerțul și dezvoltarea durabilă; își reiterează preocuparea 

cu privire la noi blocaje ale SUA în ceea ce privește numirile în cadrul organului de 

apel al OMC și subliniază importanța unei bune funcționări a sistemului de soluționare 

a litigiilor în cadrul OMC; solicită Comisiei consolidarea cooperării cu partenerii noștri 

principali în abordarea concurenței neloiale și a practicilor protecționiste ale țărilor 

terțe;  

8. ia act de blocarea negocierilor multilaterale pe tema acordului privind comerțul cu 

servicii (TiSA) și a Acordului privind bunurile de mediu; solicită Uniunii să dea dovadă 

de spirit de inițiativă pentru a permite reluarea ambelor procese de negocieri, pe baza 

poziției Parlamentului European în ceea ce privește TiSA; 

9. subliniază că mai multe ALS, de exemplu cele cu Canada și Ecuador, dispozițiile din 

acordul de asociere UE-Ucraina privind acordul de liber schimb aprofundat și 

cuprinzător și mai multe acorduri de parteneriat economic (APE) cu țări africane au 

intrat în vigoare pe deplin sau în mod provizoriu și că au fost încheiate acorduri 

comerciale cu Singapore, Vietnam și Japonia de la lansarea strategiei „Comerț pentru 

toți”; subliniază că trebuie acordat un sprijin politic și administrativ suficient pentru a 

asigura convenirea acordurilor comerciale în termene corespunzătoare; susține actualul 

proces de actualizare a acordurilor cu Chile și Mexic; reamintește solicitarea sa de a 

începe negocierile cu Australia și Noua Zeelandă, ținându-se seama de pozițiile sale; 

10. evidențiază faptul că ar trebui promovate și intensificate în continuare relațiile 

comerciale și de investiții cu parteneri strategici ai UE, reciproc benefice; solicită 

reînnoirea eforturilor de stimulare a negocierilor cu privire la acordul cuprinzător în 

materie de investiții cu China, în special în ceea ce privește reciprocitatea în legătură cu 

tratamentul la accesul pe piață și progresele în materie de dezvoltare durabilă; 
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11. subliniază că acordurile încheiate și negocierile bilaterale în curs și viitoare purtate de 

Uniune reprezintă posibilități de creștere prin accesul pe piețe și de eliminare a 

barierelor în calea comerțului; solicită Comisiei să colaboreze în mod continuu cu 

părțile interesate, pentru a-și evalua prioritățile în cadrul negocierilor în curs; 

reamintește că conținutul trebuie să prevaleze asupra ritmului negocierilor, că acestea 

trebuie să se desfășoare într-un spirit de reciprocitate și avantaje reciproce, că normele 

și standardele europene trebuie asigurate, evitându-se amenințările la adresa modelului 

social european și a mediului, și că serviciile publice, inclusiv serviciile de interes 

general și serviciile de interes economic general, precum și serviciile audiovizuale 

trebuie excluse, în conformitate cu articolele 14 și 106 TFUE și Protocolul nr. 26; 

subliniază faptul că, în toate negocierile comerciale, Comisia trebuie să se asigure că 

UE și autoritățile naționale și locale își păstrează pe deplin dreptul de a introduce, de a 

adopta, de a menține sau de a abroga orice măsură în ceea ce privește comandarea, 

organizarea, finanțarea și prestarea serviciilor publice, astfel cum a fost cazul și cu 

acordurile comerciale anterioare; 

12. invită Comisia și statele membre să revizuiască și, dacă este necesar, să actualizeze 

mandatele de negociere pentru negocierile comerciale în curs, o dată la cinci ani, pentru 

a le adapta la contextul în schimbare și la provocările care au evoluat, și să prevadă 

clauze de revizuire în acordurile comerciale, pentru a asigura punerea în aplicare cel 

mai eficace posibilă, precum și să le adapteze la contextul actual, cu condiția garantării 

unui control și a unei transparențe parlamentare complete; 

13. reamintește că Comisia a anunțat în mai multe rânduri lansarea negocierilor în materie 

de investiții cu Hong Kong și Taiwan și solicită Comisiei să încheie activitățile 

preparatorii pentru a putea lansa în mod formal negocierile privind acordurile de 

investiții cât mai curând posibil; 

14. reamintește importanța investițiilor interne și externe pentru economia europeană, 

precum și necesitatea garantării unei protecții a investitorilor europeni în străinătate; 

solicită Comisiei să își continue activitatea privind noul sistem jurisdicțional în materie 

de investiții, care trebuie, printre altele, să se axeze pe garantarea dreptului la 

reglementare al statelor și pe transparență și să prevadă un mecanism de recurs, norme 

stricte privind conflictul de interese, un cod de conduită; consideră că acest nou sistem 

trebuie să vizeze obligațiile investitorilor, să prevină exercitarea abuzivă a drepturilor 

procesuale, să păstreze dreptul de a reglementa în interes public și să evite relaxarea 

normativă, să garanteze egalitatea judiciară între investitori (cu o atenție deosebită 

acordată microîntreprinderilor și IMM-urilor), independența, transparența și 

responsabilitatea; să analizeze posibilitatea includerii unor dispoziții procedurale 

privind, printre altele, cererile reconvenționale în cazul în care investițiile care fac 

obiectul unei cereri au fost efectuate cu încălcarea legislației aplicabile, cu evitarea 

depunerii de cereri paralele în justiție, clarificând astfel relația cu instanțele naționale; 

15. solicită statelor membre să deblocheze în sfârșit procedura privind Convenția din 

Mauritius a Națiunilor Unite privind transparența în arbitrajul litigiilor între state și 

investitori realizat în baza tratatelor, acum, după ce CJUE a clarificat chestiuni legate 

de competență, iar Comisiei îi solicită să își dubleze eforturile în această privință; 

solicită, de asemenea, ca revizuirea clauzei de anterioritate pentru tratatele bilaterale de 

investiții gestionate de statele membre să aibă loc mai devreme de 2020; 

16. speră ca UE și statele sale membre să își consolideze angajamentul, în cadrul 
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deliberărilor la nivelul ONU, privind un tratat cu caracter obligatoriu privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

17. constată cu îngrijorare că încă nu a fost pusă în aplicare reforma privind regulile de 

origine, anunțată în strategia „Comerț pentru toți”; subliniază complexitatea normelor 

de origine și își reiterează cererea de a le actualiza, a le face mai ușor de aplicat și mai 

clare; subliniază angajamentul asumat la cea de-a 10-a Conferință ministerială Euromed 

în vederea finalizării revizuirii Convenției Pan-Euromed privind regulile de origine 

până la sfârșitul anului 2018; își reînnoiește solicitarea adresată Comisiei de a pregăti 

un raport în care să prezinte situația actuală a regulilor de origine, ținând cont de efectul 

cumulativ al acestora prin tratatele bilaterale; 

18. reamintește că trebuie să se acorde o atenție specială produselor agricole, precum și 

intereselor producătorilor și consumatorilor europeni la punerea în aplicare a politicii 

comerciale a Uniunii, în special având în vedere impactul cumulativ al tuturor 

acordurilor de liber schimb asupra sectorului; subliniază că acordurile comerciale pot să 

ofere perspective economice pentru sectorul agroalimentar, în special în cadrul 

acordului încheiat cu Japonia; constată că UE este cel mai mare exportator de produse 

agroalimentare din lume; reamintește că este important să se ajungă la un echilibru 

echitabil între protecția produselor agricole sensibile și promovarea intereselor ofensive 

ale Uniunii din perspectiva exporturilor agroalimentare, preconizând, printre altele, 

perioade de tranziție și cote adecvate, precum și, în unele cazuri, posibila excludere a 

produselor celor mai sensibile; reamintește că este esențial să se garanteze un nivel 

ridicat de norme sanitare și fitosanitare pe baza principiului precauției al UE, 

combătându-se, în același timp, orice tratament discriminatoriu în acest domeniu; 

Principiul reciprocității ca pilon al politicii comerciale a Uniunii și garanție a unor condiții 

de concurență echitabile și loiale 

19. este convins că unul dintre principalele scopuri ale politicii comerciale a Uniunii ar 

trebui să fie promovarea concurenței loiale și asigurarea unor condiții de concurență 

echitabile; salută prezența principiului reciprocității în raportul privind punerea în 

aplicare a strategiei comerciale a Uniunii; reamintește că reciprocitatea trebuie să fie un 

pilon al politicii comerciale a Uniunii, cu luarea în calcul a asimetriilor aplicabile țărilor 

în curs de dezvoltare, atunci când se impun, și a tratamentului preferențial pentru 

națiunile cel mai puțin dezvoltate; ia act de publicarea de către Comisie a propunerii 

sale modificate de regulament privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe 

piața internă a achizițiilor publice în UE, care ar putea reprezenta un instrument 

important pentru garantarea unor condiții de concurență echitabile pentru accesul țărilor 

terțe pe piață; consideră că inițiativa privind controlul investițiilor străine directe în 

Uniunea Europeană urmărește să protejeze securitatea și ordinea publică ale Uniunii și 

ale statelor membre și ar putea presupune o mai mare reciprocitate în ceea ce privește 

accesul la piețe, asigurând totodată în continuare deschidere către investițiile străine 

directe;  

20. reamintește că punerea în aplicare a politicii comerciale trebuie să contribuie la 

garantarea unor condiții de concurență juste, echitabile și loiale pentru întreprinderi; 

salută adoptarea noii metode antidumping în cazul denaturării concurenței într-o țară 

terță; ia act de acordul interinstituțional încheiat privind modernizarea instrumentelor 

de apărare comercială; subliniază noua posibilitate pe care o oferă acestea, în special în 

ceea ce privește impunerea de obligații suplimentar față de marja de prejudiciu; 
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reamintește că este important să se asigure aplicarea corectă a acestor instrumente, cu 

intervenție imediată pentru remedierea oricăror disfuncții sau abuzuri, în mod 

proporțional și în deplină conformitate cu dreptul OMC și cu celelalte obligații legale 

ale Uniunii; salută poziția proactivă a Comisiei în utilizarea instrumentelor de apărare 

comercială în 2016 și solicită să se acționeze cu o hotărâre și o promptitudine similare 

și atunci când aceste instrumente sunt folosite în mod necorespunzător împotriva 

exporturilor din UE de către unii dintre partenerii noștri comerciali; 

21. regretă că raportul Comisiei privind punerea în aplicare a strategiei de politică 

comercială nu menționează decât în treacăt munca de coordonare care trebuie realizată 

cu vămile; subliniază că politica comercială trebuie să contribuie la combaterea 

comerțului ilegal, pentru a asigura competitivitatea întreprinderilor noastre și a garanta 

asigura un nivel ridicat de securitate a consumatorilor; evidențiază, de asemenea, rolul 

important al politicii în domeniul concurenței în această privință și necesitatea unor 

negocieri bilaterale și multilaterale în acest sens; 

Utilizarea unor instrumente transversale eficace pentru a pune în aplicare o politică 

comercială avantajoasă pentru toți 

22.  solicită ca punerea în aplicare a politicii comerciale să devină o parte integrantă a 

strategiei comerciale a Uniunii;  

23. insistă pe lângă Comisie să utilizeze imediat instrumentele aflate la dispoziția sa în caz 

de disfuncționalitate, de barieră sau de nerespectare a unui angajament de către un 

partener, în special recurgând la procedura de soluționare a litigiilor, precum și la 

procesele ad-hoc existente prevăzute pentru dispozițiile privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă din acordurile de liber schimb ale Uniunii;  

24. invită Comisia să ia în calcul resursele umane și financiare disponibile, pentru a 

optimiza pregătirea acordurilor comerciale pentru adoptarea de către colegiuitori și 

aplicarea politicii comerciale și solicită înființarea unui serviciu specific în cadrul 

Comisiei însărcinat cu monitorizarea și evaluarea continuă a punerii în aplicare a 

politicii comerciale, care să informeze inclusiv Parlamentul;  

25. îndeamnă Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi, în special prin 

intermediul instrumentelor digitale, pentru a elimina orice obstacol și sarcină 

administrativă suplimentară, pentru a realiza o simplificare tehnică, precum și pentru a 

asista întreprinderile în demersurile pe care le fac pentru a beneficia de acordurile și de 

instrumentele comerciale; 

26. subliniază activitatea esențială a delegațiilor Uniunii, alături de ambasadele statelor 

membre și diverși parteneri sociali, care permite o acțiune rapidă și directă pentru 

punerea corectă în aplicare a dispozițiilor comerciale și pentru identificarea rapidă și 

abordarea eficace a problemelor și a obstacolelor; consideră că delegațiile Uniunii ar 

beneficia de pe urma unui sistem uniform, bazat pe un set unic de norme și orientări în 

vederea asigurării unei mai mari coerențe; încurajează Comisia să implice mai mult 

delegațiile Uniunii în statele terțe în punerea în aplicare a noilor acorduri de liber 

schimb și a celor deja existente, în special în ceea ce privește consolidarea scenei locale 

a întreprinderilor nou înființate; încurajează Comisia și SEAE să își continue acțiunile 

în domeniul diplomației economice, bazându-se, printre altele, pe camerele de comerț 

europene;  
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27. solicită Comisiei să realizeze un studiu privind efectele cumulative ale acordurilor 

comerciale, pentru fiecare sector și pentru fiecare țară, pentru a contribui la evaluarea 

politicii noastre comerciale și pentru a-i anticipa și ajusta efectele; 

28. subliniază că anumite sectoare pot întâmpina dificultăți economice legate de 

schimburile comerciale; invită Comisia și statele membre să elaboreze politici de 

însoțire care să aibă și o perspectivă socială, pentru a maximiza beneficiile și a reduce 

la minimum efectele negative care pot să decurgă din liberalizarea comerțului; invită 

Comisia, în acest context, să consolideze eficacitatea Fondului european de ajustare la 

globalizare, asigurându-i un caracter mai proactiv; 

29. încurajează Comisia să continue și să își aprofundeze cooperarea cu organizațiile și 

forumurile internaționale cum sunt G20, OCDE și OIM, Banca Mondială, Organizația 

Mondială a Vămilor, Organizația Internațională de Standardizare, în materie de 

elaborare a standardelor internaționale, de punere în aplicare și de monitorizare a 

schimburilor comerciale, inclusiv din punctul de vedere al impactului său social și de 

mediu; 

Analiza primului raport al Comisiei privind punerea în aplicare a ALS 

30. salută publicarea de către Comisie a primului raport privind punerea în aplicare a ALS; 

solicită Comisiei să continue această publicație anuală; insistă totodată asupra faptului 

că Comisia ar trebui să realizeze studii cuprinzătoare mai detaliate privind punerea în 

aplicare a acordurilor de liber schimb ale Uniunii, să abordeze acest subiect în amănunt 

și să se asigure că studiile includ analize și interpretări calitative și econometrice 

relevante și adecvate ale datelor, recomandări concrete, plasarea în context a cifrelor 

publicate și furnizarea de informații calitative suplimentare, cum ar fi - pentru punerea 

în aplicare a normelor - părți din ALS, precum comerțul și dezvoltarea durabilă și 

achizițiile publice; subliniază că acest lucru va face posibilă o evaluare mai bună și mai 

cuprinzătoare a impactului real al acordurilor pe teren astfel încât raportul să permită 

orientarea instituțiilor UE cu privire la definirea și desfășurarea strategiei comerciale a 

Uniunii; în acest sens, consideră că pentru aceste studii ar trebui identificată și utilizată 

o metodologie comună; 

31. solicită Comisiei să raporteze cu privire la modul în care clauza națiunii celei mai 

favorizate este inclusă în ALS-urile bilaterale existente ale UE și cu privire la efectul 

practic al acesteia în garantarea unui acces suplimentar al UE pe piață în țările terțe, 

prin ALS-uri negociate de partenerii de ALS ai UE;  

32. subliniază că din raport lipsesc mai multe informații și date; solicită Comisiei să 

colaboreze în mai mare măsură cu statele membre și cu țările partenere pentru a obține 

mai multe date și informații despre punerea în aplicare a acordului; solicită Comisiei să 

furnizeze informații cu privire, printre altele, la impactul asupra creșterii economice și a 

creării de locuri de muncă al tuturor acordurilor de liber schimb (ALS), la contribuția 

acestora la evoluția fluxurilor comerciale și impactul acordurilor comerciale și de 

investiții asupra fluxurilor de investiții și comerțului cu servicii; 

33. este preocupat de utilizarea redusă a preferințelor comerciale în ALS-urile UE, în 

special de faptul că exportatorii europeni le folosesc într-o măsură mai mică decât 

exportatorii din țările partenere; solicită Comisiei să stabilească cât mai repede cauzele 

acestui dezechilibru și să ia măsuri; solicită Comisiei să analizeze relația dintre regulile 
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complexe de origine și adoptarea de acorduri comerciale preferențiale de către 

operatorii economici; invită Comisia și statele membre să acționeze rapid pentru a 

informa mai bine actorii economici cu privire la preferințele comerciale prevăzute de 

acorduri; consideră că sunt necesare informații detaliate, inclusiv la nivel micro, pentru 

a evalua în mod corespunzător punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb 

încheiate de UE; 

34. consideră că atenția pe care o acordă Comisia Europeană punerii în aplicare a 

dispozițiilor ALS trebuie să fie la fel de importantă ca cea pe care o acordă etapei de 

negociere; solicită Comisiei să abordeze dificultățile privind punerea în aplicare cu 

partenerii comerciali ai Uniunii în cauză, în vederea identificării unor soluții și a 

sistematizării schimburilor cu operatorii europeni pe această temă;  

35.  invită Comisia să își diversifice abordarea în sectoarele pe care le analizează și să 

prezinte consecințele punerii în aplicare a acordurilor comerciale pentru sectoarele 

considerate sensibile;  

36. salută anunțul privind crearea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a fiecărui 

acord comercial și solicită Comisiei să asocieze toate părțile interesate la elaborarea lor; 

invită Comisia să definească obiectivele de îndeplinit, precum și criteriile concrete care 

să permită o evaluare clară, cum ar fi stadiul eliminării barierelor netarifare, rata de 

utilizare a preferințelor și a contingentelor sau situația în materie de cooperare 

normativă, precum și progresele în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă; se 

așteaptă ca foile de parcurs privind punerea în aplicare să fie transmise Parlamentului în 

paralel cu sesizările oficiale și solicită integrarea stadiului în care se află foile de 

parcurs în raportul anual privind punerea în aplicare a ALS; 

37. reamintește că acordurile comerciale nu pot intra în vigoare înainte de a fi ratificate de 

către Parlamentul European, situație valabilă și în cazul capitolelor comerciale din 

acordurile de asociere; consideră că este esențial să fie respectată la nivel orizontal 

practica de a aștepta acordul Parlamentului înainte de aplicarea provizorie a unor 

acorduri cu importanță politică, după cum s-a angajat și comisarul Malmström în cursul 

audierii sale din 29 septembrie 2014; 

Dispozițiile specifice ale politicii comerciale comune care se adresează IMM-urilor  

38. invită Comisia să evalueze toate instrumentele destinate IMM-urilor, pentru a dezvolta 

o abordare globală mai integrată, precum și o veritabilă strategie de internaționalizare și 

de asistare a IMM-urilor în tranziția lor către statutul de exportatori; încurajează 

Comisia să promoveze această abordare în cadrul forumurilor internaționale; sprijină 

implicarea în campanii de informare eficiente pentru IMM-uri, într-un efort de 

îmbunătățire a ratelor de utilizare a preferințelor în ALS-urile UE; evidențiază 

importanța multilingvismului în abordarea IMM-urilor din toate statele membre ale UE; 

solicită ca IMM-urile ce intenționează să exporte pe piețe externe să beneficieze de mai 

mult sprijin juridic și administrativ, nu numai prin actualizarea site-urilor web, ci și prin 

luarea în considerare a unor noi instrumente, precum discuțiile tehnice online, care ar 

putea oferi asistență de bază și mai ușor accesibilă; solicită ca delegațiile Uniunii să 

participe la strângerea de informații cu privire la exportul către respectivele piețe 

externe, în vederea sprijinirii IMM-urilor; 

39.  regretă că în raportul Comisiei privind punerea în aplicare a ALS se regăsesc puține 
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informații despre IMM-uri; solicită Comisiei să consacre o parte specifică a raportului 

său consecințelor pe care le va avea punerea în aplicare a acordurilor comerciale asupra 

IMM-urilor și utilizării dispozițiilor specifice pentru IMM-uri;  

40. salută introducerea unor capitole specifice dedicate IMM-urilor în cadrul acordurilor de 

liber schimb în curs de negociere și solicită Comisiei să își continue eforturile de 

negociere și includere a unor capitole și dispoziții specifice pentru IMM-uri în cadrul 

acordurilor comerciale pe care le negociază și în propunerile sale legislative pentru a 

îmbunătăți capacitatea întreprinderilor mici și mijlocii de a se implica în comerț și 

investiții; reamintește că înțelegerea complexității regulilor de origine, actualizarea 

acestora și asigurarea clarității și aplicabilității lor este deosebit de importantă pentru 

IMM-uri, precum și că trebuie negociate dispoziții specifice IMM-urilor privind accesul 

acestora pe piețele de achiziții publice din străinătate; solicită Comisiei să se străduie să 

pună la dispoziție o metodă de calcul privind regulile de origine, adaptată IMM-urilor, 

care să le permită acestora în mod explicit să folosească preferințele disponibile în 

cadrul acordurilor existente, în vederea creșterii ratei de utilizare a preferințelor; 

Importanța accesului la piețele de achiziții publice și a protejării indicațiilor geografice 

41.  reamintește că protecția indicațiilor geografice este un punct ofensiv al Uniunii în 

cadrul negocierii acordurilor; subliniază că raportul privind punerea în aplicare a ALS 

afirmă că dispoziții privind protecția indicațiilor geografice nu sunt respectate de unii 

parteneri și invită Comisia să acționeze cât mai repede pentru a impune respectarea 

acestor angajamente;  

42. reamintește că Uniunea deține cea mai ridicată rată de deschidere a accesului la piețele 

de achiziții publice; este preocupat de nerespectarea de către anumiți parteneri a 

dispozițiilor din ALS cu UE privind accesul pe piață la achizițiile publice, în 

detrimentul companiilor din UE și de accesul foarte limitat la piețele de achiziții 

publice din anumite țări terțe; solicită Comisiei să depună eforturi pentru a obține un 

acces mai bun pe piețele de achiziții publice din țările terțe și să aibă în vedere măsuri, 

în conformitate cu Acordul OMC privind achizițiile publice, ce vizează țările terțe care 

acordă prioritate întreprinderilor proprii la accesul pe piața achizițiilor publice; solicită 

Comisiei să colecteze și să publice date la nivel de întreprindere cu privire la utilizarea 

dispozițiilor privind achizițiile publice în ALS-uri, pentru a înțelege mai bine 

dificultățile cu care se confruntă întreprinderile din UE; 

43.  solicită Comisiei să furnizeze mai multe informații privind accesul la piețele de achiziții 

publice din perspectiva evoluției pe mai mulți ani și a statisticilor, precum și să ofere 

informații concrete despre beneficiile care au fost generate de protecția indicațiilor 

geografice;  

Punerea efectivă în aplicare a politicii comerciale contribuie la promovarea și la apărarea 

valorilor Uniunii 

44. reamintește că politica comercială comună trebuie să contribuie la promovarea valorilor 

apărate de Uniunea Europeană, definite la articolul 2 din TUE, precum și la urmărirea 

obiectivelor stabilite la articolul 21, cum sunt democrația, statul de drept, respectarea 

drepturilor omului, a drepturilor și libertăților fundamentale, egalitatea, respectarea 

demnității umane și protecția mediului și a drepturilor sociale; consideră că îndeplinirea 

acestor obiective necesită acțiuni hotărâte și susținute din partea Comisiei; subliniază că 
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Agenda 2030 a ONU și Acordul de la Paris privind schimbările climatice furnizează 

repere principale pe baza cărora se va măsura contribuția politicii comerciale a UE la 

obiectivele globale convenite ale dezvoltării durabile; 

45. solicită Comisiei să realizeze o monitorizare regulată a sistemului de preferințe 

generalizate (SPG), în special a sistemului SPG+, și să continue publicarea rapoartelor 

bianuale; invită Comisia să își intensifice eforturile împreună cu țările beneficiare, 

SEAE, delegațiile Uniunii, misiunile diplomatice ale statelor membre, organizațiile 

internaționale, întreprinderi, partenerii sociali și societatea civilă, pentru a asigura o mai 

bună colectare a informațiilor și pentru a aprofunda analiza monitorizării în scopul de a 

realiza o evaluare clară a punerii în aplicare a tuturor aspectelor sistemului; subliniază 

că eficacitatea sistemului de preferințe tarifare generalizate depinde de capacitatea 

Comisiei de a monitoriza și de a pune în aplicare dispozițiile normative în cazurile de 

neaplicare a convențiilor internaționale în materie de muncă sau de mediu; 

46. reamintește că acordurile de nouă generație conțin clauze privind drepturile omului și 

capitole privind dezvoltarea durabilă (DD) a căror punere în aplicare deplină și 

integrală vizează garantarea și respectarea drepturilor omului, a valorilor Uniunii și a 

normelor sociale și de mediu la un nivel ridicat; ia act de evaluarea capitolelor privind 

DD din raportul Comisiei privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb și 

solicită aplicarea oportună a dispozițiilor în vigoare privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă; solicită Comisiei să elaboreze o metodologie precisă și specifică de 

monitorizare și evaluare a punerii în aplicare a acestor capitole, dat fiind faptul că 

evaluarea lor nu se poate face pe baza unor date exclusiv cantitative; reamintește faptul 

că există dificultăți în punerea în aplicare a dispozițiilor în materie de comerț și 

dezvoltare durabilă în anumite cazuri, de exemplu în ceea ce privește ALS UE-Coreea 

și, prin urmare, își reiterează apelul pentru consolidarea aplicării și monitorizării acestor 

capitole, printr-o mai mare implicare a organizațiilor societății civile, inclusiv a 

partenerilor sociali, în toate acordurile comerciale; regretă faptul că Comisia a încheiat 

prematur dezbaterea referitoare la modalitatea de a consolida punerea în aplicare a 

capitolului privind dezvoltarea durabilă în acordurile comerciale, inclusiv o abordare 

bazată pe sancțiuni, printre alte opțiuni; 

47. reamintește, în acest context, rolul important al grupurilor consultative interne (GCI); 

evidențiază valoarea adăugată potențială a unei relații mai structurate și mai 

transparente cu GCI de la nivelul partenerilor comerciali, recunoscând rolul 

fundamental al acestora pentru o mai bună înțelegere a necesităților și a ambițiilor 

locale; consideră că contribuția GCI la procesele necesare pentru o mai bună 

monitorizare și punere în aplicare a capitolelor privind comerțul și DD este esențială; 

48. salută revizuirea strategiei de ajutor pentru comerț („Aid for Trade”) și sprijină 

obiectivul vizând consolidarea capacităților țărilor în curs de dezvoltare, pentru ca 

acestea să poată beneficia în mai mare măsură de posibilitățile oferite de acordurile 

comerciale ale Uniunii; subliniază, de asemenea, că strategia trebuie să contribuie la 

promovarea comerțului echitabil și etic și ar trebui să devină un instrument esențial 

pentru a combate inegalitățile globale în creștere și pentru a sprijini dezvoltarea 

economică în țările partenere ale UE; încurajează Comisia să ajute țările în curs de 

dezvoltare să adopte măsurile necesare, printre altele, la menținerea accesului la piața 

europeană pentru exporturile lor, precum și la combaterea schimbărilor climatice; 

49. își reafirmă sprijinul față de includerea în toate acordurile comerciale viitoare a unor 



 

 18 

dispoziții ambițioase privind combaterea corupției, care să țină de competența exclusivă 

a Uniunii; salută prezența unor dispoziții de combatere a corupției în negocierilor în 

curs privind modernizarea acordului de liber schimb UE-Mexic și a celui de asociere 

UE-Chile; reamintește că ALS oferă o bună oportunitate de a intensifica cooperarea în 

lupta împotriva spălării banilor, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale; 

50. salută includerea chestiunii egalității de șanse între femei și bărbați în raportul Comisiei 

privind punerea în aplicare a strategiei sale comerciale; reamintește obiectivul care 

vizează să asigure că atât femeile, cât și bărbații beneficiază de avantajele schimburilor 

comerciale, inclusiv prin intermediul strategiei Ajutor pentru comerț; subliniază că 

acest lucru necesită o abordare proactivă de către Comisie, promovând integrarea 

dimensiunii de gen în politica comercială a UE, și solicită Comisiei să includă acest 

aspect în viitoarele sale rapoarte anuale de punere în aplicare; 

51. salută angajamentul Comisiei de a garanta că negocierile comerciale pentru 

modernizarea actualului acord de asociere dintre Chile și UE vor include, pentru prima 

dată în UE, un capitol specific privind genul și comerțul; își reiterează apelul adresat 

Comisiei și Consiliului de a promova și sprijini includerea unui capitol consacrat 

egalității de gen specifice în acordurile comerciale și de investiții ale UE; 

52.  salută adoptarea regulamentului antitortură și reamintește că este important să se 

asigure punerea sa în aplicare corespunzătoarea și respectarea sa de către partenerii 

noștri comerciali; susține crearea unei alianțe de combatere a torturii la nivel 

internațional;  

53. salută adoptarea Regulamentului privind minereurile din zone de conflict ((UE) 

2017/821), care are drept obiectiv să contribuie la o gestionare mai responsabilă a 

lanțului valoric global; invită Comisia, statele membre și actorii vizați să își continue 

activitatea de pregătire a intrării în vigoare a regulamentului; solicită Comisiei să 

asigure elaborarea eficientă a măsurilor de însoțire, furnizându-se expertiza și asistența 

necesară statelor membre și părților interesate implicate de la nivel național, punând 

accentul în special pe sprijinirea IMM-urilor în creșterea capacității acestora de a-și 

îndeplini cerințele privind obligația de diligență, conform regulamentului; 

54. recunoaște proliferarea lanțurilor de aprovizionare globale integrate în cadrul modelelor 

comerciale internaționale; își reiterează apelul de a căuta modalități de dezvoltare a 

lanțului valoric global în materie de transparență și responsabilitate, strategiile și 

normele și subliniază faptul că politica comercială comună trebuie să fie pusă în 

aplicare în așa fel încât să se asigure că lanțul valoric global este gestionat în mod 

responsabil; solicită Comisiei să promoveze și să consolideze responsabilitatea socială 

a întreprinderilor în cadrul politicii sale comerciale, inclusiv acțiunile ulterioare în 

direcția elaborării unor norme și practici specifice, ținând seama de Orientările OCDE 

pentru întreprinderile multinaționale, pentru a asigura punerea în aplicare eficace a RSI; 

își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a include RSI în toate acordurile 

comerciale și de a monitoriza în mod eficace aceste dispoziții, în cadrul monitorizării 

independente a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă solicitate de către 

Parlament, care implică societatea civilă; își reafirmă sprijinul față de inițiative 

internaționale cum sunt Pactul de sustenabilitate pentru Bangladesh și solicită Comisiei 

să se concentreze pe punerea sa în aplicare; 

55. solicită Comisiei și tuturor actorilor internaționali să respecte noile orientări ale OCDE 
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privind obligația de diligență pentru lanțurile de aprovizionare responsabile din 

sectoarele de îmbrăcăminte și încălțăminte; 

56. reamintește că politica comercială și de dezvoltare a UE trebuie să contribuie în mod 

global la dezvoltarea durabilă, integrarea regională și includerea țărilor în curs de 

dezvoltare în lanțurile valorice regionale și, în ultimă instanță, mondiale, prin 

diversificarea economică, ceea ce necesită norme comerciale echitabile și favorabile 

dezvoltării la nivel mondial; solicită Comisiei să sprijine, în continuare, dezvoltarea 

unei zonei continentale de liber schimb în Africa, prin acordarea de sprijin politic și 

asistență tehnică; 

57. reamintește că UE și-a asumat angajamentul de a eradica formele cele mai grave de 

muncă a copiilor la nivel global, după cum reiese din valorile noastre, astfel cum se 

prevede la articolul 21 din TUE; invită din nou Comisia să prezinte o propunere de 

interzicere a importurilor de bunuri produse prin munca copiilor sau prin orice altă 

formă de muncă forțată sau de sclavie modernă; subliniază, în acest context, importanța 

ratificării pendite a convențiilor OIM nr. 182 privind formele cele mai grave de muncă 

infantilă și nr. 138 privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

58. ia act de progresele înregistrate cu privire la încheierea și punerea în aplicare a APE; 

consideră că este necesară o analiză aprofundată a impactului lor asupra economiilor 

africane și a subsectoarelor acestora, asupra piețelor naționale ale muncii, precum și 

asupra promovării comerțului intraregional în Africa; invită Comisia să promoveze 

dialogul într-un spirit de parteneriat veritabil, pentru a aborda chestiunile nesoluționate; 

reamintește că APE sunt acorduri asimetrice, care ar trebui să acorde aceeași importanță 

aspectelor legate de dezvoltare și comerț; solicită, în acest sens, punerea în aplicare, în 

timp util, a măsurilor de însoțire, inclusiv plata resurselor FED; 

59. salută, de asemenea, punerea în aplicare a APE cu CARIFORUM; observă că este 

nevoie de mai multe măsuri de sensibilizare pentru a se asigura că țările CARICOM 

sunt în măsură să profite de posibilitățile oferite de prezentul acord; salută înființarea 

unui Comitet consultativ mixt, dar îndeamnă Comisia să se asigure că viitoarele 

instituții ale societății civile sunt convocate în timp util; 

60. invită din nou UE să acționeze pentru a ajunge la soluții eficiente și adecvate pentru 

introducerea unui sistem de etichetare transparent și funcțional, al „trasabilității sociale 

și de mediu” de-a lungul întregului lanț de producție, în conformitate cu Acordul 

privind BTC al OMC, promovând în paralel și acțiuni similare la nivel internațional; 

Transparența și accesul la informații trebuie să însoțească punerea în aplicare a politicii 

comerciale a Uniunii 

61. ia act de activitatea desfășurată de Comisie în materie de transparență și solicită 

Comisiei să desfășoare negocieri într-o manieră cât mai transparentă și cu respectarea 

deplină a bunelor practici, astfel cum au fost stabilite în alte negocieri; consideră că 

asigurarea transparenței trebuie să facă parte din obiectivele cheie ale Comisiei; invită 

Comisia și statele membre să publice documentele relative la negocieri și la acordurile 

de punere în aplicare, fără ca aceasta să submineze poziția de negociere a Uniunii; 

62.  solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze o strategie veritabilă de comunicare 

pentru politica comercială comună, precum și în jurul fiecărui acord comercial, pentru a 
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maximiza transmiterea informațiilor, și să o adapteze în funcție de fiecare persoană 

interesată, pentru a le permite tuturor să beneficieze de pe urma acordurilor; invită 

Comisia și statele să elaboreze acțiuni de sensibilizare a actorilor economici în privința 

acordurilor încheiate, menținând un dialog regulat cu federațiile profesionale, cu 

întreprinderile și cu societatea civilă; 

63. salută publicarea de către Consiliu a mandatelor de negociere pentru Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), CETA, TiSA, acordurile cu Japonia, cu 

Tunisia și cu Chile și Convenția IMI, precum și publicarea de către Comisie a 

propunerilor de mandate de negociere pentru acordurile cu Australia și Noua Zeelandă, 

precum și pentru înființarea IMI în conformitate cu solicitarea recurentă a 

Parlamentului pentru transparență; invită Consiliul și statele membre să publice toate 

mandatele de negociere și invită Comisia să publice toate propunerile de mandat pentru 

deschiderea negocierilor viitoare; solicită Consiliului și Comisiei să integreze 

recomandările adresate de Parlament atunci când întocmesc și adoptă mandatele de 

negociere; 

64. își reiterează solicitarea de a include în mai mare măsură statele membre, Parlamentul 

European, parlamentele naționale, actorii economici și reprezentanții societății civile, 

precum și partenerii sociali în procesul de monitorizare a politicii comerciale, inclusiv 

în ceea ce privește dispozițiile privind comerțul și DD, dar fără a se limita la acestea; 

invită Comisia să publice un plan de acțiune și o descriere a „parteneriatului consolidat” 

pentru punerea în aplicare a acordurilor comerciale; 

65. solicită Comisiei să amelioreze calitatea studiilor de impact realizate pentru fiecare 

acord comercial și să includă în acestea o analiză sectorială și geografică; subliniază că 

este esențială o mai bună comunicare a informațiilor conținute de studiile de impact ex 

ante și ex post ale acordurilor comerciale, precum și ca această comunicare să fie făcută 

la timp; 

66. salută anunțul privind înființarea unui grup consultativ pentru monitorizarea politicii 

comerciale; subliniază că este important ca acest nou organ să fie instituit rapid, într-un 

mod transparent, public și incluziv; solicită Comisiei să publice regulat documentele 

elaborate în urma reuniunilor de lucru ale acestui grup consultativ; invită Comisia să 

definească inclusiv procese pentru a se asigura că un răspuns adecvat la problemele 

ridicate de grupul consultativ; 

o 

o     o 

67.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, parlamentelor naționale, precum și Comitetului Economic și Social European 

și Comitetului Regiunilor. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0231 

Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană  

Rezoluţia Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la situația deținuților 

din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (2018/2717(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran, în special Rezoluția din 25 

octombrie 2016 referitoare la strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului 

nuclear13, Rezoluția din 3 aprilie 2014 referitoare la strategia UE privind Iranul14, 

Rezoluția din 17 noiembrie 2011 referitoare la Iran - cazuri recente de încălcare a 

drepturilor omului15 și Rezoluția din 10 martie 2011 referitoare la abordarea UE privind 

Iranul16, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rapoartele anuale ale UE 

privind drepturile omului, 

– având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de 

exprimare și apărătorii drepturilor omului, 

– având în vedere noul Cadru strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile 

omului și democrația, care urmăresc să pună protecția și monitorizarea drepturilor 

omului în centrul tuturor politicilor UE, 

– având în vedere Decizia (PESC) 2018/568 a Consiliului din 12 aprilie 201817, care 

prelungește măsurile restrictive referitoare la încălcări grave ale drepturilor omului în 

Iran, pentru o perioadă de un an, până la 13 aprilie 2019, 

– având în vedere declarația comună făcută la 16 aprilie 2016 la Teheran de către 

Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și de ministrul afacerilor externe al 

Republicii Islamice Iran, Javad Zarif, în care cele două părți au convenit să se angajeze 

într-un dialog privind drepturile omului și să organizeze vizite având drept obiectiv 

                                                           
13  Texte adoptate, P8_TA(2016)0402. 
14  JO C 408, 30.11.2017, p. 39. 
15  JO C 153E, 31.5.2013, p. 157. 
16  JO C 199E, 7.7.2012, p. 163. 
17  JO L 95, 13.4.2018, p. 14. 
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schimbul de experiență între UE și Iran privind chestiunile legate de drepturile omului, 

– având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și 

rapoartele Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și 

ale Secretarului General al ONU privind situația drepturilor omului în Republica 

Islamică Iran, din 23 martie 2018, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la 

care Iranul este parte, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât există mai multe persoane cu dublă cetățenie UE-iraniană care sunt deținute în 

închisorile iraniene, printre care se numără dl Ahmadreza Djalali, un cercetător cu 

dublă cetățenie iraniană și suedeză, care a fost acuzat de spionaj și condamnat la moarte 

în urma unui proces inechitabil, fără acces la un avocat sau la îngrijirile medicale 

necesare, deși starea sa de sănătate este precară, și care se află sub amenințarea 

iminentă a execuției; 

B. întrucât dl Kamran Ghaderi, un cetățean cu dublă cetățenie austriacă și iraniană, a fost 

arestat în timp ce se afla într-o călătorie de afaceri în Iran și condamnat la 10 ani de 

închisoare pe baza unei mărturisiri forțate în fața autorităților de urmărire penală; 

întrucât și dna Nazanin Zaghari-Ratcliffe, angajată a unei organizații caritabile, cu 

dublă cetățenie britanică și iraniană, se află în prezent în detenție în Iran, fiind 

diagnosticată cu o formă gravă de depresie; întrucât dl Abbas Edalat, un cadru 

universitar cu dublă cetățenie britanică și iraniană, a fost arestat în aprilie 2018, iar 

acuzațiile care i se aduc nu au fost încă comunicate; 

C. întrucât practica neîntreruptă a arestării persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană este 

urmată de utilizarea sistematică a unui regim caracterizat de detenția prelungită în 

regim de izolare și de interogatorii, de nerespectarea garanțiilor procedurale, de refuzul 

de a acorda acces la serviciile consulare sau de a aproba vizitele organismelor ONU sau 

ale organizațiilor umanitare, de procese netransparente, în care accesul deținutului la 

serviciile de consiliere ale unui avocat sunt limitate, de condamnări la perioade lungi de 

detenție în temeiul unor acuzații vagi sau nespecificate vizând „securitatea națională” și 

„spionajul”, de campanii de defăimare sponsorizate de stat împotriva persoanelor 

încarcerate; 

D. întrucât Iranul, ca stat parte la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 

politice (PIDCP), ar trebui să respecte libertatea de gândire, de conștiință și de religie, 

precum și libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, în conformitate cu 

obligațiile care îi revin; 

E. întrucât Iranul continuă să rețină în închisoare activiști ai societății civile, apărători ai 

drepturilor omului și ai drepturilor legate de mediu și activiști politici și a intensificat 

recent măsurile adoptate în vederea arestării acestor persoane; întrucât apărătorii 

drepturilor omului, jurnaliștii și activiștii politici sunt urmăriți în mod activ în justiție 

pentru acțiunile lor pașnice; 
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F. întrucât drepturile la un avocat și la un proces echitabil ale persoanelor cu dublă 

cetățenie arestate în Iran nu au fost întotdeauna respectate; întrucât, în practică, Iranul 

tratează persoanele cu dublă cetățenie ca fiind exclusiv cetățeni iranieni, fapt care 

limitează accesul ambasadelor străine la cetățenii statelor respective deținuți în Iran, 

precum și accesul deținuților la protecție consulară; 

G. întrucât mai mulți prizonieri politici și cetățeni acuzați de comiterea unor infracțiuni 

care aduc atingere securității naționale au avut de suferit de pe urma lipsei unui acces 

adecvat la asistență medicală în timpul detenției, cu consecințe grave, 

1. condamnă continuarea practicii de detenție a persoanelor cu dublă cetățenie UE-

iraniană de către autoritățile iraniene, în urma unor procese inechitabile; solicită 

eliberarea imediată și necondiționată a acestor persoane sau rejudecarea cazurilor lor în 

conformitate cu standardele internaționale, precum și tragerea la răspundere a 

funcționarilor care s-au făcut vinovați de încălcarea drepturilor lor; 

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la arestarea, fără elemente de probă 

prima facie care să demonstreze comiterea unei infracțiuni, a unor persoane cu 

dublă cetățenie UE-iraniană la intrarea lor în Iran; subliniază faptul că aceste 

arestări împiedică stabilirea de contacte interpersonale; 

3. regretă faptul că persoanele cu dublă cetățenie UE-iraniană sunt deținute în închisorile 

iraniene în condiții precare și că acestea sunt adesea forțate să facă mărturisiri după ce 

au fost torturate sau supuse unui tratament inuman; 

4. solicită autorităților iraniene să garanteze accesul deplin al dlui Djalali la avocatul său, 

precum și la orice tratament medical, la cererea acestuia; îndeamnă autoritățile iraniene 

să anuleze condamnarea sa la moarte și să îl elibereze imediat, conform solicitărilor 

comunității internaționale; 

5. solicită autorităților iraniene să asigure rejudecarea cazului lui Kamran Ghaderi, cu 

scopul de a garanta că dreptul său la un proces echitabil este respectat, să o elibereze 

imediat pe Nazanin Zaghari-Ratcliffe, care este deja eligibilă pentru eliberarea 

anticipată și să facă de urgență cunoscute acuzațiile care i se aduc lui Abbas Edalat; 

6. invită autoritățile iraniene să respecte dreptul fundamental al inculpaților de a avea 

acces la un avocat ales de ei înșiși, precum și dreptul la un proces echitabil, având în 

vedere obligațiile internaționale ale Iranului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația 

universală a drepturilor omului; 

7. condamnă, în urma unor relatări credibile, actele de tortură și alte tratamente crude 

aplicate deținuților, în special în timpul interogatoriilor, și le solicită autorităților 

iraniene să respecte demnitatea umană a prizonierilor; regretă regimul de detenție crud 

și inuman și îi solicită Iranului să asigure faptul că toți deținuții au acces la asistență 

medicală adecvată; 

8. invită autoritățile judiciare să respecte principiile unui proces echitabil și garanțiile 

procedurale și să acorde suspecților accesul la un avocat, la serviciile consulare și 

dreptul de a primi vizite din partea organismelor ONU și a organizațiilor umanitare, 

precum și accesul deplin la tratamente medicale și la servicii de asistență medicală, în 

conformitate cu obligațiile internaționale ale Iranului; invită Iranul să ia măsurile 
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necesare în vederea revizuirii legii, cu scopul de a garanta dreptul la un proces echitabil 

și accesul la un avocat pe durata etapelor de investigație și să pună capăt mărturisirilor 

forțate obținute prin tortură; 

9. invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia să instituie un grup operativ 

intern cu scopul de a acorda sprijin cetățenilor UE care se confruntă cu condamnări la 

moarte sau sunt judecați în cadrul unor procese vădit inechitabile în țările terțe, pentru a 

consolida sprijinul acordat de către serviciile consulare sau diplomatice naționale; 

10. solicită autorităților iraniene să coopereze cu ambasadele statelor membre ale UE din 

Teheran pentru a stabili o listă a persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană care se află 

în prezent în detenție în închisorile iraniene și să monitorizeze cu atenție fiecare caz 

individual, deoarece securitatea cetățenilor și protecția drepturilor lor fundamentale 

sunt de importanță primordială pentru UE; 

11. solicită ca toți apărătorii drepturilor omului aflați în închisoare în Iran să fie eliberați și 

ca toate actele de intimidare împotriva acestora să înceteze; 

12. salută demersurile ce echivalează cu o ridicare substanțială a ștachetei în cazul 

condamnărilor pentru infracțiunile legate de droguri, pasibile de pedeapsa cu moartea, 

ca fiind un prim pas în direcția implementării unui moratoriu privind pedeapsa cu 

moartea în Iran; 

13. invită Iranul să își consolideze angajamentul față de mecanismele internaționale din 

domeniul drepturilor omului, cooperând cu raportorii speciali și în cadrul mecanismelor 

speciale, inclusiv prin aprobarea cererilor de acces pe teritoriul țării al titularilor de 

mandate; îndeamnă autoritățile iraniene să garanteze în special faptul că i se permite 

viitorului Raportor special al ONU privind situația drepturilor omului în Iran să intre în 

țară; 

14. sprijină discuțiile privind drepturile omului care au loc în contextul dialogului la nivel 

înalt dintre UE și Iran lansat după încheierea Planului de acțiune cuprinzător comun; 

subliniază faptul că UE ar trebui să continue să aducă în atenția Iranului, în mod 

perseverent, preocupările sale legate de drepturile omului, atât la nivel bilateral, cât și 

în cadrul forumurilor multilaterale; 

15. reiterează faptul că Iranul s-a angajat în cadrul unui dialog privind drepturile omului și 

salută deschiderea de către care dau dovadă autoritățile iraniene privind continuarea 

acestui dialog; 

16. invită VP/ÎR să sesizeze autoritățile iraniene în legătură cu preocupările legate de 

condițiile de detenție și de încălcările drepturilor omului, în special cu privire la 

cazurile persoanelor cu dublă cetățenie UE-iraniană aflate în detenție în Iran, pentru a 

pune capăt tratamentelor crude și inumane aplicate în închisorile iraniene; invită VP/ÎR 

și statele membre să aducă în atenția autorităților iraniene, în mod sistematic, 

preocupările legate de situația prizonierilor politici și a apărătorilor drepturilor omului, 

precum și de libertatea de exprimare și de asociere; 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
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Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și guvernului și 

parlamentului Iranului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0238 

Situația din Nicaragua  

Rezoluţia Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la situația din Nicaragua 

(2018/2711(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special cea din 18 

decembrie 200818, cea din 26 noiembrie 200919 și cea din 16 februarie 201720, 

– având în vedere Acordul de asociere dintre UE și America Centrală din 2012, 

– având în vedere documentul de strategie de țară al UE și programul indicativ multianual 

2014-2020 privind Nicaragua, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Orientările UE referitoare la apărătorii drepturilor omului din iunie 
2004, 

– având în vedere Constituția Nicaraguei, 

– având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei/Înaltă 

Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 19 

noiembrie 2016 privind rezultatele finale ale alegerilor din Nicaragua, 

– având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al VP/ÎR din 22 aprilie 2018 și 15 

mai 2018 privind Nicaragua, 

– având în vedere comunicatul de presă al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru 

drepturile omului (OHCHR) din 27 aprilie 2018 privind situația drepturilor omului în 

Nicaragua, 

                                                           
18  JO C 45 E, 23.2.2010, p. 89. 
19  JO C 285 E, 21.10.2010, p. 74. 
20  Texte adoptate, P8_TA(2017)0043. 
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– având în vedere vizita Comisiei interamericane pentru drepturile omului (IACHR), în 

perioada 17-21 mai 2018, pentru a investiga situația din Nicaragua, și declarația 

preliminară a acesteia din 21 mai 2018, 

– având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile 

Omului, Liz Throssell, din 20 aprilie 2018, referitoare la violențele legate de protestele 

din Nicaragua, 

– având în vedere comunicatul de presă al Organizației Statelor Americane (OSA) din 14 

mai 2018 privind vizita efectuată pentru a analiza situația din Nicaragua, 

– având în vedere raportul Secretariatului General al OSA din 20 ianuarie 2017 referitor 

la Nicaragua și declarația sa din 22 aprilie 2018, în care condamnă violențele din 

Nicaragua, 

– având în vedere comunicatele Conferinței Episcopale din Nicaragua, în special cea 
mai recentă, din 23 mai 2018, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, potrivit relatărilor, cel puțin 84 de persoane au fost ucise, peste 860 au fost 

rănite, iar 400 au fost arestate, în urma unor proteste pașnice inițiate de studenți, care au 

început la 18 aprilie 2018, împotriva reformelor sistemului de asigurări sociale anunțate 

de președintele Daniel Ortega; întrucât majoritatea victimelor prezentau răni cauzate de 

gloanțe la cap, gât, piept sau abdomen, ceea ce constituie un indiciu solid al unor 

execuții extrajudiciare; întrucât autoritățile din Nicaragua i-au stigmatizat pe față pe 

protestatari, numindu-i „vandali” și acuzându-i de „manipulare politică”; 

B. întrucât, deși la 23 aprilie 2018 președintele Ortega a anunțat anularea reformei 

sistemului de securitate socială, demonstrațiile s-au transformat în proteste mai ample, 

cerând un guvern interimar și reinstaurarea ordinii democratice; întrucât o altă sursă de 

nemulțumire și conflict deschis este creșterea semnificativă a activităților extractive 

orientate către export; 

C. întrucât, la 20 aprilie 2018, 600 de studenți au fost atacați în catedrala 
metropolitană din Managua de forțe antirevoltă și de un grup de membri ai Frontului 

Sandinist de Eliberare Națională, care au acționat în totală impunitate și cu 

complicitatea și acordul poliției; întrucât CIADO a semnalat atacuri asupra a patru 
situri universitare (UCA, UPOLI, UNA și UNAN); 

D. întrucât numărul mare de victime demonstrează că a avut loc o represiune brutală din 

partea autorităților statului, încălcând principiile necesității și proporționalității impuse 

de dreptul și standardele internaționale care limitează folosirea forței; întrucât șeful 

Poliției Naționale din Nicaragua, Aminta Granera, și-a dat demisia ca urmare a 

violenței excesive; 

E. întrucât entitățile media care au relatat protestele au fost închise în mod arbitrar de către 

guvern, iar jurnaliștii care au exprimat o formă sau alta de opoziție au fost intimidați și 

arestați; întrucât reprimarea de către autoritățile din Nicaragua a libertății de exprimare 

și hărțuirea liderilor opoziției a fost condamnată ca atac la adresa libertăților civile; 

întrucât jurnalistul Angel Gahona a fost împușcat mortal în timp ce transmitea în direct; 
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F. întrucât organizațiile pentru drepturile omului au înregistrat numeroase plângeri 
pentru absența asistenței și a tratamentului în spitalele publice pentru 
demonstranții răniți; 

G. întrucât, la 27 aprilie, președintele Adunării Naționale, Gustavo Porras, a anunțat 

crearea unei Comisii pentru adevăr, care să investigheze evenimentele petrecute în 

timpul protestelor; întrucât, la 6 mai, un consiliu format din șapte legislatori - dintre 

care cinci aparțineau partidului președintelui Ortega - i-a selecționat cei cinci membri ai 

comisiei, iar Adunarea Națională a ratificat numirea lor; 

H. întrucât CIADO a vizitat Nicaragua în perioada 17 - 21 mai; întrucât CIADO a colectat 

dovezi cu privire la arestări ilegale și arbitrare, la practica torturii și a tratamentelor 

crude, inumane sau degradante, la cenzură și atacuri asupra presei, precum și cu privire 

la alte forme de intimidare, cum ar fi amenințările, hărțuirile sau persecuțiile, care vizau 

dizolvarea protestelor și împiedicarea participării cetățenilor; 

I. întrucât la dialogul național dintre dl Ortega, opoziția nicaraguană și grupurile civice, 

lansat la 16 mai 2018 și mediat de Biserica catolică, nu s-a reușit găsirea unei soluții la 

criză și a fost suspendat, deoarece negociatorii guvernului au refuzat să discute pe 

marginea unei agende cu 40 puncte prezentate de mediatori, care includea o foaie de 

parcurs pentru alegeri democratice, inclusiv reforma legislației electorale, devansând 

data alegerilor și interzicând realegerea președintelui; întrucât a fost propusă crearea 

unui comitet mixt compus din șase persoane, trei din partea guvernului și trei 

reprezentanți ai platformei „Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”; 

J. întrucât, începând din 2007, dl Ortega a fost ales pentru funcția de președinte de trei ori 

consecutiv, în pofida faptului că Constituția Nicaraguei interzice realegerea 

consecutivă, ceea ce arată corupția și autoritarismul în care a decăzut statul; întrucât 

alegerile din 2011 și 2016 au fost vehement criticate de instituțiile UE și de OSA pentru 

neregulile survenite, aceste alegeri având loc fără prezența unor observatori din fiecare 

organizație sau a unor observatori internaționali credibili; 

K. întrucât corupția din sectorul public, inclusiv cazurile în care sunt implicate rudele dlui 

Ortega, rămâne una dintre cele mai mari probleme; întrucât mituirea funcționarilor 

publici, confiscările ilegale și inspecțiile arbitrare desfășurate de autoritățile vamale și 

fiscale sunt la ordinea zilei; întrucât s-au exprimat preocupări legitime în legătură cu 

nepotismul din cadrul guvernului nicaraguan; întrucât grupurile de apărare a drepturilor 

omului au condamnat concentrarea tot mai mare a puterii generată de regimul 

monopartinic și slăbirea instituțiilor; 

L. întrucât, în ultimii zece ani, în Nicaragua s-a produs o degradare a democrației și a 

statului de drept; întrucât dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, 

precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie să facă 

parte integrantă din politica externă a UE, inclusiv din Acordul de asociere încheiat în 

2012 între Uniunea Europeană și țările din America Centrală, 

1. condamnă represiunea brutală și intimidarea protestatarilor pașnici din Nicaragua care 

se opun reformei sistemului de securitate socială, conducând la numeroase ucideri, 

dispariții și arestări arbitrare ca urmare a acțiunilor autorităților nicaraguane, forțelor 

armate, poliției și grupurilor violente care susțineau guvernul; reamintește tuturor 

forțelor de securitate din Nicaragua datoria lor supremă de a apăra cetățenii; 
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2. își exprimă condoleanțele și compasiunea față de familiile tuturor victimelor ucise sau 

rănite în cursul demonstrațiilor; 

3. invită autoritățile nicaraguane să pună capăt tuturor actelor de violență împotriva 

persoanelor care își exercită dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la întrunire; 

invită, de asemenea, demonstranții și organizațiile societății civile care conduc 

protestele evite violența atunci când își exercită drepturile; solicită insistent autorităților 

nicaraguane să elibereze toate persoanele deținute arbitrar, să acorde despăgubiri 

tuturor membrilor familiilor afectate și să ofere garanții că nu se vor lua măsuri penale 

împotriva lor; invită insistent autoritățile statului să se abțină de la declarații publice 

care îi stigmatizează pe demonstranți, pe apărătorii drepturilor omului și pe jurnaliști, 

precum și de la utilizarea mass-mediei de stat pentru a desfășura campanii publice care 

pot încuraja violența; 

4. invită autoritățile din Nicaragua să permită imediat o anchetă internațională, 

independentă și transparentă, pentru a-i urmări în justiție pe cei răspunzători pentru 

represiunea și decesele din timpul protestelor; salută, în acest sens, vizita CIADO în 

Nicaragua și își exprimă îngrijorarea cu privire la concluziile raportului preliminar; 

solicită insistent comunității internaționale să joace un rol activ în tragerea la 

răspundere a celor vinovați; 

5. solicită guvernului din Nicaragua să recunoască și să consolideze autoritatea comisiei 

de monitorizare a aplicării recomandărilor CIADO, precum și să stabilească un 

calendar pentru viitoarele sale vizite; solicită crearea unui registru public de prezență în 

spitale, astfel cum a solicitat CIADO; 

6. solicită autorităților din Nicaragua să ofere tuturor actorilor din societate - forțelor de 

opoziție, jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului, inclusiv activiștilor și societății 

civile - suficient spațiu pentru a putea activa liber, în conformitate cu dreptul 

internațional, pentru a crea condițiile necesare pentru ca toate părțile aflate în conflict 

să discute situația din Nicaragua și să asigure protecția drepturilor omului; reamintește 

că participarea deplină a opoziției, depolarizarea sistemului judiciar, încetarea 

impunității și pluralitatea media reprezintă factori esențiali pentru reinstaurarea ordinii 

democratice în țară; 

7. regretă încălcarea libertății media în Nicaragua, atât înainte, cât și în timpul 
protestelor; consideră inacceptabilă blocarea media de către autorități în timpul 
protestelor; invită guvernul să restabilească în totalitate libertatea presei și 
libertatea de exprimare în țară și să pună capăt hărțuirii jurnaliștilor; 

8. ia act de lansarea recentă a unui dialog național și de crearea unei Comisii pentru 

adevăr, care trebuie să includă activ actori naționali independenți din toate sectoarele, 

precum și actori internaționali; regretă eșecul primei runde de dialog național, ca 

urmare a restricțiilor impuse de guvernul nicaraguan, și își exprimă speranța că recenta 

reluarea dialogului va constitui o ocazie de a soluționa criza și a pune capăt violențelor; 

subliniază faptul că dialogul ar trebui să aibă loc fără violență și represiune, cu 

respectarea legii, a Constituției și a principiului că orice modificare legislativă trebuie 

făcută în conformitate cu procedurile de drept; 

9. denunță măsurile ilegale luate, nerespectând sistemul judiciar, care condus la 

modificarea Constituției pentru a elimina limitele mandatului prezidențial, făcând 
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posibilă președinția continuă a dlui Ortega, și încălcând astfel evident dreptul la alegeri 

democratice; subliniază că soliditatea instituțiilor democratice, libertatea de întrunire și 

pluralismul politic sunt o necesitate; solicită, în acest sens, reforme electorale care să 

conducă la alegeri corecte, transparente și credibile, respectând standardele 

internaționale, ca modalitate de a soluționa criza politică; 

10. invită autoritățile să combată corupția larg răspândită în interiorul cercurilor politice din 

Nicaragua, care afectează funcționarea tuturor instituțiilor de stat și limitează 

investițiile străine; solicită aplicarea legislației nicaraguane privind combaterea 

corupției, inclusiv cea privind mita, abuzul în funcție și plățile de facilitare; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la legăturile dintre președintele Ortega și alte conflicte din 

regiune; solicită autorităților nicaraguane să semneze și să ratifice Statutul de la Roma 

al Curții Penale Internaționale; 

11. subliniază că, în contextul negocierilor pentru Acordul de asociere între Uniunea 

Europeană și țările din America Centrală, trebuie să se reamintească Nicaraguei 

necesitatea de a respecta principiile statului de drept, democrației și drepturilor omului, 

conform clauzei privind drepturile omului din acord; solicită insistent UE să 

monitorizeze situația și, dacă este necesar, să vadă ce măsuri pot fi luate; avertizează cu 

privire la posibilele consecințe politice, economice și de investiții grave ale încălcărilor 

drepturilor omului; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor 

Americane, Adunării parlamentare euro-latino-americane, Parlamentului Central American, Grupului 

de la Lima, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0240 

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret  

Rezoluţia Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 

strategiei UE pentru tineret (2017/2259(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 9, 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 

articolele 14, 15, 21, 24 și 32, 

– având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, ratificată 

de UE în 2010, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul 

Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 

1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE21, 

– având în vedere rezoluția Consiliului privind un plan de lucru european pentru sport 

pentru perioada 2016-201822,  

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei 

garanții pentru tineret23, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013 în ceea ce 

privește crearea unei inițiative privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor24, 

– având în vedere Rezoluția Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit 

pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)25, 

                                                           
21  JO L 347, 20.12.2013, p. 50. 
22  JO C 417, 15.12.2015, p. 1. 
23  JO C 120, 26.4.2013, p. 1. 
24  EUCO 37/13. 
25  JO C 311, 19.12.2009, p. 1. 
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– având în vedere evaluarea Strategiei UE pentru tineret efectuată de Comisie26, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 

2020”)27, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2017 privind viitorul programului 

Erasmus+28, 

– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, 

formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 

1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE29, 

– având în vedere Declarația de la Paris privind promovarea prin educație a cetățeniei și a 

valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării, adoptată în cadrul reuniunii 

informale a miniștrilor educației din UE, la Paris, la 17 martie 2015, 

– având în vedere Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind 

punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul 

tineretului (2010-2018), adoptat de Consiliu la 23 noiembrie 201530, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea 

învățării non-formale și informale31, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2015 intitulată „Proiect de raport 

comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale 

(ET2020) - Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale” (COM(2015)0408), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020: O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 ianuarie 2018 intitulată „Planul de 

acțiune pentru educația digitală” (COM(2018)0022), 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la evaluarea Strategiei 

UE pentru tineret 2013-201532,  

                                                           
26 

 http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/yout
h/youth-strategy-2016_en.pdf 

27  JO C 119, 28.5.2009, p. 2. 
28  Texte adoptate, P8_TA(2017)0359. 
29  Texte adoptate, P8_TA(2017)0018.  
30  JO C 417, 15.12.2015, p. 17. 
31  JO C 398, 22.12.2012, p. 1. 
32  Texte adoptate, P8_TA(2016)0426.  

http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
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– având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de 

calitate pentru stagii33, 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, 

– având în vedere Rezoluția Consiliului Europei din 25 noiembrie 2008 privind politica 

pentru tineret a Consiliului Europei (CM/Res(2008)23), 

– având în vedere recomandarea Consiliului Europei din 31 mai 2017 privind activitățile 

pentru tineret (CM/Rec(2017)4), 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la cunoașterea UE în 

școală34, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la promovarea 

antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare35, 

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor - Cooperarea europeană în 

domeniul tineretului (2010-2018)36,  

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la rolul dialogului 

intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor 

fundamentale ale UE37, 

– având în vedere Raportul alternativ privind politica pentru tineret, publicat de Forumul 

European al Tineretului, 

– având în vedere rezoluția Forumului European al Tineretului privind Strategia UE 

pentru tineret38, 

– având în vedere documentul de poziție intitulat „Implică-te. Informează. Capacitează” 

al Agenției Europene de Informare și Consiliere pentru Tineret (ERYICA), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0162//2018), 

A. întrucât impactul negativ al recesiunii asupra perspectivelor tinerilor de a-și dezvolta 

întregul potențial continuă să se facă simțit în întreaga Uniune Europeană; 

B. întrucât numeroase state membre, în special cele din sudul Europei, nu au ajuns încă la 

nivelul de dinainte de criză în ceea ce privește o serie de indicatori, cum ar fi ocuparea 

                                                           
33  JO C 88, 27.3.2014, p. 1. 
34  JO C 58, 15.2.2018, p. 57. 
35  JO C 316, 22.9.2017, p. 76. 
36  JO C 120, 5.4.2016, p. 22. 
37  JO C 11, 12.1.2018, p. 16. 
38  https://www.youthforum.org/resolution-eu-youth-strategy-0 
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forței de muncă în rândul tinerilor, serviciile sociale și protecția socială; 

C. întrucât reducerea disparităților este evidentă la nivel regional în întreaga UE; întrucât 

în multe regiuni rata de ocupare a forței de muncă se situează încă sub nivelurile din 

perioada anterioară crizei; 

D. întrucât rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut treptat în ultimii ani, deși potrivit 

informațiilor furnizate de Eurostat, aceasta a fost de 16,1 % în ianuarie 2018, depășind 

chiar 34 % în unele state membre; întrucât, în comparație cu cifrele din 2008 (15,6 %), 

se constată că această rată a crescut; întrucât aceste cifre previn o soluție universală, 

dacă dorim să valorificăm pe deplin potențialul tinerilor; întrucât există rate îngrijorător 

de înalte ale șomajului în rândul tinerilor în regiunile ultraperiferice, unele dintre aceste 

regiuni înregistrând rate de peste 50 %, cum este cazul Mayotte; 

E. întrucât grupurile dezavantajate, cum ar fi minoritățile etnice, persoanele cu nevoi 

speciale, femeile, persoanele LGBTIQ, migranții și refugiații – care se confruntă cu 

obstacole pentru a intra pe piața muncii, precum și pentru a avea acces la cultură, 

servicii sociale și educație – sunt cele mai afectate de criza socioeconomică; 

F. întrucât educația contribuie la reducerea la minimum a impactului inegalităților 

socioeconomice, oferind aptitudinile și competențele necesare pentru a reduce 

transmiterea dezavantajelor de la o generație la alta; 

G. întrucât lipsa investițiilor globale în tineri și în drepturile tinerilor vor împiedica tinerii 

să își revendice, exercite și apere drepturile și va contribui la agravarea unor fenomene 

precum scăderea demografică, abandonul școlar timpuriu, lipsa calificărilor 

profesionale, intrarea tardivă pe piața forței de muncă, lipsa independenței financiare, 

posibila împiedicare a bunei funcționări a sistemelor de securitate socială și 

generalizarea nesiguranței locului de muncă și a excluziunii sociale; 

H. întrucât problemele cu care se confruntă tinerii în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, educația și formarea profesională, precum și implicarea socială și politică nu 

sunt identice, anumite grupuri fiind afectate în mod mai disproporționat decât altele; 

întrucât trebuie depuse mai multe eforturi pentru a-i sprijini pe tinerii cei mai 

îndepărtați sau complet izolați de piața forței de muncă; 

I. întrucât protejarea școlilor și a instituțiilor de învățământ locale în toate regiunile 

europene este esențială dacă se urmărește îmbunătățirea educației tinerilor și dacă UE 

dorește să ofere regiunilor sprijinul său deplin în găsirea de soluții pentru această 

provocare; 

J. întrucât educația și dialogul intercultural, comunicarea strategică și cooperarea mai 

strânsă între statele membre, în special, au un rol esențial în prevenirea marginalizării și 

radicalizării tinerilor și în creșterea rezilienței acestora; 

K. întrucât tinerii ar trebui să participe activ la planificarea, elaborarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea tuturor politicilor care au impact asupra tinerilor; întrucât 

57 % din organizațiile de tineret din UE consideră că expertiza lor nu este luată în 
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considerare în procesul de formulare a politicilor pentru tineret39; 

L. întrucât este important ca organizațiile de tineret să garanteze un nivel adecvat de 

reprezentativitate și de incluziune a tinerilor, pentru a fi legitime pe deplin; 

M. întrucât, deși strategia UE pentru tineret constituie o strategie în curs de derulare, care 

este perfecționată în permanență, obiectivele acesteia sunt încă foarte generale și 

ambițioase; întrucât există o lipsă de parametri de referință stabiliți în mod 

corespunzător; 

N. întrucât Strategia UE pentru tineret (SET) 2010-2018 evidențiază necesitatea unui 

dialog structurat între tineri și factorii de decizie; 

O. întrucât obiectivul final al SET este de a spori numărul oportunităților și de a asigura 

egalitatea de șanse pentru toți tinerii europeni; 

P. întrucât tinerii ar trebui ajutați și ar trebui să li se ofere mai multe posibilități pentru a 

face față problemelor grave cu care se confruntă în prezent și pentru a înfrunta 

provocările viitorului, prin politici de tineret mai bine coordonate, mai eficace și mai 

relevante, printr-o educație îmbunătățită și accesibilă și printr-o utilizare mai bine 

direcționată a politicilor economice, de ocupare a forței de muncă și a politicilor sociale 

la nivel local, regional, național și la nivelul UE; 

Q. întrucât, în ultimii ani, UE a lansat o serie de inițiative, precum Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Garanția pentru tineret în cadrul 

strategiei sale pentru tineret, având obiectivul de a crea un număr mai mare de 

oportunități egale pentru toți tinerii în educație și pe piața forței de muncă și de a 

promova incluziunea, emanciparea tinerilor și participarea lor activă în societate; 

R. întrucât este necesară integrarea acțiunilor UE în domeniul tineretului, prin includerea 

acestei dimensiuni în politicile și programele de finanțare actuale și în cele viitoare, în 

special în principalele domenii politice, de exemplu economie, ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale, coeziune, sănătate, femei, codeterminare, migrație, cultură, 

media, educație; 

S. întrucât este necesară coordonarea punerii în aplicare a viitoarei SET în diferitele 

sectoare de politică și instituții; 

T. întrucât perspectiva de gen trebuie inclusă în procesul decizional privind politicile 

pentru tineret, luând în considerare provocările specifice cu care se confruntă tinerii și 

situația femeilor și fetelor care provin din medii culturale și religioase diferite, în 

special; întrucât în politica pentru tineret ar trebui incluse măsuri specifice care iau în 

considerare dimensiunea de gen, cum ar fi prevenirea violenței împotriva femeilor și 

fetelor, educația privind egalitatea de gen și educația sexuală; întrucât femeile sunt în 

medie de 1,4 ori mai expuse riscului de a deveni NEET decât bărbații40 și sunt necesare 

eforturi permanente pentru a crește nivelul de participare a femeilor tinere pe piața 

muncii, în special după concediul de maternitate și în cazul mamelor celibatare, dar și a 

                                                           
39  Raportul alternativ privind politica pentru tineret, publicat de Forumul European al 

Tineretului. 
40  Panorama societății 2016 – indicatorii sociali ai OCDE. 
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persoanelor care au abandonat școala, a tinerilor slab calificați, a tinerilor cu dizabilități 

și a tuturor tinerilor care riscă să fie discriminați;  

U. întrucât sunt necesare eforturi susținute pentru a crește participarea tinerilor în 

societate, în special a persoanelor cu dizabilități, a migranților, a refugiaților, a 

persoanelor neintegrate în muncă sau în vreun program de educație ori formare (NEET) 

și a celor expuși riscului de excluziune socială; 

V. întrucât educația este un factor-cheie în combaterea excluziunii sociale și investițiile în 

competențe și abilități sunt, astfel, esențiale pentru combaterea ratei ridicate a 

șomajului, în special în rândul persoanelor din categoria NEET; 

W. întrucât articolul 9 din TFUE prevede că în definirea și punerea în aplicare a politicilor 

și a acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel 

ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, 

combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de 

educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane; 

X. întrucât SET a stabilit o bază solidă pentru o cooperare substanțială și fructuoasă în 

domeniul tineretului; 

Y. întrucât îndeplinirea obiectivelor ultimului ciclu de trei ani al SET (2010-2018) nu 

poate fi evaluată în mod corect și precis și compararea situațiilor din diferitele state 

membre este foarte dificil de realizat, din cauza lipsei unor repere și indicatori, precum 

și a suprapunerii instrumentelor operaționale; 

Z. întrucât orientarea profesională și accesul la informații cu privire la oportunitățile de 

ocupare a forței de muncă și la parcursul educațional sunt esențiale pentru dezvoltarea 

educațională viitoare și pentru tranziția către piața forței de muncă; 

AA. întrucât, la stabilirea obiectivelor strategiei și la implementarea și evaluarea acesteia, 

UE trebuie să își desfășoare activitatea în strânsă cooperare cu autoritățile naționale, 

regionale și locale, 

Provocările cu care se confruntă tineretul și învățămintele desprinse din actualul proces de 

elaborare a politicilor de tineret la nivelul UE 

1. ia act cu regret de faptul că măsurile de austeritate pe termen lung, în special reducerea 

fondurilor pentru educație, cultură și politici pentru tineret, au un impact negativ asupra 

tinerilor și a condițiilor lor de viață; atrage atenția asupra faptului că tinerii, în special 

grupurile cele mai dezavantajate, cum ar fi tinerii cu dizabilități, tinerele, minoritățile, 

persoanele cu nevoi speciale, sunt afectate în mare măsură de creșterea inegalităților, de 

riscul excluziunii, de insecuritate și de discriminare; 

2. salută realizările cooperării europene în domeniul tineretului, care și-a demonstrat 

capacitatea de a aborda problemele cu care se confruntă majoritatea europenilor și de a 

susține decidenții politici naționali, punându-le la dispoziție cunoștințe de specialitate, 

făcându-le recomandări, oferindu-le legitimitate și mobilizând cu succes fondurile UE; 

3. consideră că metoda deschisă de coordonare reprezintă un mijloc adecvat, dar 

insuficient de a stabili un cadru pentru politicile din domeniul tineretului, care trebuie 

completat prin alte măsuri; își reiterează apelul pentru o cooperare mai strânsă și 
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schimburi de bune practici cu privire la aspectele legate de tineret la nivel local, 

regional, național și la nivelul UE; invită insistent statele membre să convină asupra 

unor criterii de referință și a unor indicatori clari, care să facă posibilă monitorizarea 

progreselor realizate; 

4. recunoaște realizările pozitive ale SET prin dezvoltarea unor activități transsectoriale și 

realizarea dialogului structurat, în vederea asigurării participării tinerilor și consideră că 

nivelul general de cunoaștere a obiectivelor și a instrumentelor SET din partea actorilor 

și a părților interesate relevante trebuie îmbunătățit; constată, în special, că abordarea 

ascendentă utilizată pentru dialogul structurat reprezintă o valoare adăugată care trebuie 

păstrată; invită, astfel, Comisia și statele membre să ia în considerare rezultatele celui 

de-al VI-lea ciclu al dialogului structurat care se concentrează pe viitoarea SET, atunci 

când elaborează noua strategie;  

5. sugerează implicarea autorităților locale și regionale în domeniul politicii pentru tineret, 

în special în acele state membre în care acestea dețin competențe în acest domeniu; 

6. salută inițiativele de politică care susțin tineretul Uniunii, în special „Investiția în 

tineretul Europei”, Corpul european de solidaritate și Inițiativa pentru ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor; consideră, cu toate acestea, că aceste instrumente ar trebui 

să fie mai bine conectate la SET și să urmeze o abordare vertical ascendentă; invită, 

prin urmare, Comisia să coreleze sistematic toate propunerile de politică legate de tineri 

cu strategia globală și să-i implice pe toți actorii relevanți, cum ar fi partenerii sociali și 

societatea civilă, adoptând o abordare holistică pe termen lung, cu obiective clare pe 

plan orizontal; 

7. îndeamnă Comisia să instituie un grup de lucru transsectorial pentru coordonarea 

punerii în aplicare a viitoarei SET, cu participarea instituțiilor UE, inclusiv a 

Parlamentului, a statelor membre și a societății civile, în special a organizațiilor 

sindicale și a celor de tineret; 

8. invită Comisia să instituie instrumente eficiente de coordonare inter-servicii și să 

încredințeze responsabilitatea pentru integrarea tinerilor sub formă de cluster unui 

vicepreședinte al Comisiei; 

9. încurajează statele membre să utilizeze pilonul european al drepturilor sociale ca bază 

pentru elaborarea legislației legate de tineri; 

10. subliniază că, pentru a preveni bolile, este important să se promoveze un stil de viață 

sănătos și consideră că este necesar să se ofere tinerilor informații corecte și asistență 

cu privire la o serie de probleme grave de sănătate mintală, cum ar fi consumul și 

dependența de tutun, alcool și droguri; 

11. subliniază importanța evaluării de către Comisie a punerii în aplicare a SET în statele 

membre, cu scopul de a permite controalele și monitorizarea sporită la fața locului; 

îndeamnă Comisia să instituie obiective pentru SET care pot fi evaluate calitativ și 

cantitativ, ținând cont de specificul fiecărui stat membru și al fiecărei regiuni; invită 

Comisia să majoreze finanțarea pentru programele și acțiunile care îi pregătesc pe tineri 

pentru piața muncii; 

Implicarea tinerilor în Strategia europeană pentru tineret 
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12. recomandă ca viitoarea SET să fie participativă și să-i aibă în centru pe tineri, să 

crească bunăstarea, să reflecte nevoile, ambițiile și diversitatea tuturor tinerilor din 

Europa, lărgind accesul lor la instrumente creative care implică noi tehnologii; 

13. consideră că UE ar trebui să-și exprime solidaritatea cu tinerii și să continue să-i 

capaciteze pentru a participa în societate prin elaborarea de măsuri specifice, precum 

integrarea activităților de voluntariat, sprijinirea activităților pentru tineret, dezvoltarea 

unor noi instrumente, în special a celor care implică noi tehnologii și promovarea 

schimburilor bazate pe solidaritate, implicarea în comunitate, spațiul liber și dialogul 

democratic; recunoaște, prin urmare, importanța asociațiilor de tineret ca spațiu de 

dezvoltare a unei persoane, precum și de dezvoltare a sentimentului de cetățenie activă; 

invită statele membre să faciliteze implicarea activă a tinerilor în organizațiile de 

voluntariat; subliniază că participarea socială sporită a tinerilor poate, în afară de a fi o 

realizare importantă în sine, să acționeze ca o piatră de temelie către o participare 

politică sporită; 

14. subliniază în acest sens rolul semnificativ al învățării non-formale și informale, precum 

și al participării la activități sportive și de voluntariat, pentru stimularea dezvoltării 

competențelor și abilităților civice, sociale și interculturale în rândul tinerilor europeni; 

15. invită statele membre să asigure cadre juridice naționale și resurse financiare adecvate 

pentru activitățile de voluntariat; 

16. solicită insistent Comisiei și statelor membre să încurajeze tinerii, în special pe cei cu 

șanse mai reduse și cei din afara structurilor organizaționale formale, să joace un rol 

activ și critic în viața publică și să adopte o atitudine participativă față de elaborarea 

politicilor, în scopul de a oferi tinerilor posibilitatea de a influența deciziile care le 

afectează viața, oferindu-le instrumentele online și offline ale democrației, ținând 

seama în același timp de limitele și riscurile la care sunt supuse instrumentele de 

comunicare socială și implicând actorii importanți, cum ar fi partenerii sociali, 

societatea civilă și organizațiile de tineret, în dezvoltarea, aplicarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor pentru tineret; 

17. invită statele membre să încurajeze tinerii să participe pe deplin la procesul electoral; 

18. își exprimă necesitatea de a continua dialogul structurat între tineri și factorii de decizie 

în următorul cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului; consideră că 

procesul de dialog structurat ar trebui să vizeze în mod sistematic grupuri mai multe și 

mai diverse de tineri și subliniază că ar trebui să se acorde un sprijin financiar suficient 

pentru grupurile de lucru naționale și europene, pentru a asigura acest lucru; invită 

statele membre să încurajeze participarea factorilor de decizie de la nivel național, 

regional și local în dialogul structurat cu tinerii; 

19. îndeamnă statele membre să susțină transparența în transmiterea conturilor lor și să 

utilizeze fondurile alocate pentru stimularea oportunităților de angajare sustenabilă 

pentru tineri; reiterează, în consecință, importanța ca statele membre să transmită 

informații detaliate cu privire la situația tinerilor lor, atunci când li se solicită acest 

lucru; 

20. subliniază lipsa de actualizări sistematice și de date fiabile cu privire la punerea în 

aplicare a SET; îndeamnă, prin urmare, statele membre și Comisia să promoveze o 
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cooperare mai strânsă între serviciile de statistică naționale și regionale în ceea ce 

privește transmiterea de statistici relevante și actualizate privind tineretul, care sunt 

importante pentru a evalua nivelul de reușită a strategiei în curs de implementare; 

consideră că rapoartele trienale transmise trebuie însoțite de aceste statistici; 

21. reamintește că există o tendință de scădere a participării tinerilor la alegerile naționale 

și locale și că tinerii au nevoie de angajament politic și să poată vedea rezultatul 

contribuției lor; reamintește că oportunitățile de a avea experiența participării politice în 

mediul propriu și în cadrul comunităților locale de la o vârstă fragedă este un pas 

esențial în direcția unui sentiment sporit al cetățeniei europene și pentru ca tinerii să 

devină cetățeni activi; invită, astfel, Comisia și statele membre să încurajeze autoritățile 

locale și regionale să se asigure că tinerii și organizațiile de tineret au posibilitatea de a 

participa pe deplin și în mod eficient și de a se implica în procesele decizionale și în 

procesele electorale; 

22. invită statele membre să includă consiliile naționale pentru tineret în cadrul comitetelor 

de monitorizare și punere în aplicare a SET; 

23. subliniază potențialul tehnologiei în ceea ce privește comunicarea cu tinerii și invită UE 

să-și consolideze capacitatea de a participa la societate prin intermediul platformelor 

electronice; 

24. constată cu regret că, în pofida eforturilor permanente ale Comisiei de a comunica 

oportunitățile pentru tineri care sunt sprijinite de diferitele programe ale Uniunii, 

numeroși tineri încă consideră că au acces limitat la acestea; îndeamnă Comisia să își 

îmbunătățească instrumentele de comunicare; 

Șanse egale, pentru asigurarea unei incluziuni viabile pe piața forței de muncă  

25. este extrem de îngrijorat de ratele ridicate ale șomajului în rândul tinerilor care persistă 

în întreaga UE, în special în sudul Europei; reamintește că ar trebui garantată crearea 

unor locuri de muncă de calitate și ocuparea forței de muncă, acesta fiind un 

angajament esențial pentru tineri și solicită, în acest sens, măsuri de facilitare a 

tranziției tinerilor de la educație la un loc de muncă prin garantarea unor stagii și a unor 

ucenicii de calitate; invită Comisia și statele membre să promoveze reformele 

structurale ale pieței muncii, condițiile de muncă și remunerarea adecvată, pentru a se 

asigura că tinerii nu sunt discriminați în ceea ce privește accesul pe piața forței de 

muncă; subliniază importanța definirii unor drepturi sociale pentru noile forme de 

ocupare a forței de muncă, pentru stagii de practică echitabile, precum și a dialogului 

social; 

26. subliniază importanța autorităților naționale, regionale și locale de a adopta măsuri 

adaptate și de a oferi sprijin individualizat pentru a ajunge la toate persoanele 

neintegrate în muncă sau în vreun program de educație ori formare; reamintește 

necesitatea implicării părților interesate locale, cum ar fi partenerii sociali, sindicatele, 

societatea civilă și organizațiile de tineret; 

27. susține că ar trebui luate măsuri speciale pentru a aborda situația precară a tinerelor pe 

piața muncii, acordând o atenție deosebită diferenței de remunerare între femei și 

bărbați și suprareprezentării acestora în forme atipice de ocupare a forței de muncă, 

care nu beneficiază de protecție socială; 



 

 42 

28. subliniază necesitatea de a promova condiții de muncă echitabile și o protecție socială 

adecvată pentru lucrătorii din așa-numitele noi forme de ocupare a forței de muncă, în 

care tinerii sunt suprareprezentați; 

29. consideră că ar trebui, de asemenea, luate măsuri de integrare a tinerilor migranți pe 

piața muncii, cu respectarea deplină a principiului egalității de tratament; 

30. subliniază că o politică incluzivă pentru tineret ar trebui să apere și să promoveze 

programele sociale, înlesnind participarea la viața politică și culturală; consideră, în 

continuare, că munca decentă și reglementată, bazată pe contracte colective, fără relații 

de muncă precare, cu salarii și remunerații corespunzătoare, și serviciile publice 

universale și de calitate sunt importante pentru bunăstarea socială a tinerilor; invită 

Comisia și statele membre să promoveze condiții de muncă echitabile și o protecție 

socială adecvată, inclusiv în ceea ce privește noile forme de ocupare a forței de muncă; 

31. reamintește că ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul reprezintă una din cele opt 

priorități identificate în SET (2010-2018); subliniază că activitățile pentru tineret și 

învățarea non-formală, în special în cadrul organizațiilor pentru tineret, joacă un rol 

vital în dezvoltarea potențialului tinerilor, inclusiv a abilităților lor antreprenoriale, și le 

permite să își dezvolte un set amplu de competențe care le pot crește oportunitățile pe 

piața muncii; 

32. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze oportunitățile transfrontaliere de 

muncă și formare, să extindă și să sporească investițiile în sectorul educației și formării 

profesionale și să îl prezinte ca fiind o alegere educațională atrăgătoare;  

33. invită Comisia și statele membre să sprijine autoritățile locale și regionale și să 

investească în noi oportunități de viață pentru tineri, pentru a le dezvolta creativitatea și 

potențialul deplin, să sprijine antreprenoriatul în rândul tinerilor și să favorizeze 

incluziunea socială a tinerilor, în beneficiul comunităților din care fac parte; 

34. solicită insistent Comisiei și statelor membre să adopte o abordare bazată pe drepturi 

față de tineret și de ocuparea forței de muncă; invită statele membre să se asigure că 

tinerii au acces la stagii și locuri de muncă de calitate, unde le sunt respectate 

drepturile, inclusiv dreptul la un loc de muncă stabil, care să ofere un salariu decent și 

protecție socială și să le asigure o viață demnă și autonomă; 

35. îndeamnă Comisia și statele membre să supravegheze instituțiile care oferă în repetate 

rânduri stagii consecutive fără a oferi un loc de muncă după finalizarea acestora, pentru 

a asigura că locurile de muncă nu sunt înlocuite cu așa-numite stagii; 

36. salută faptul că măsurile din cadrul Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor au oferit sprijin a peste 1,6 milioane de tineri41; subliniază faptul că sunt 

necesare mai multe eforturi și angajamente financiare; subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți diseminarea informațiilor către tinerii neîncadrați profesional și care nu 

urmează niciun program educațional sau de formare, care se confruntă cu bariere 

                                                           
41  Rezoluția Parlamentului European din 18 ianuarie 2018 referitoare la punerea în 

aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (P8_(TA(2018)0018). 
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multiple, și calitatea ofertelor din cadrul Garanției pentru tineret prin definirea unor 

criterii și standarde clare privind calitatea, printre care accesul la protecția socială, 

venitul minim și drepturile legate de contractul de muncă; solicită statelor membre să 

îmbunătățească efectiv sistemul de monitorizare, raportare și executare și să se asigure 

că fondurile din cadrul Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

sunt utilizate ca supliment la finanțarea națională, și nu ca înlocuitor;  

37. subliniază, de asemenea, necesitatea de a aborda calitatea în materie de mentorat și 

îndrumare, calitatea și adecvarea efective ale formării individuale, stagiilor sau 

locurilor de muncă, precum și calitatea rezultatelor în funcție de obiectivele stabilite; 

subliniază, în acest sens, necesitatea de a asigura punerea în aplicare a cadrelor 

existente în materie de calitate, precum Cadrul european de calitate prevăzut de 

Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; este de părere că tinerii ar 

trebui să fie, de asemenea, implicați în monitorizarea calității ofertelor; 

38.  reamintește că măsurile de stimulare a integrării pe piața muncii a tinerilor care nu 

lucrează și nici nu participă la vreun program de educație ori formare, printre care 

stagiile și uceniciile plătite de calitate, trebuie sprijinite financiar prin Inițiativa pentru 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor sau prin viitoare instrumente europene, 

evitându-se orice formă de substituire a angajării sau abuz al lucrătorilor tineri; 

39. constată că promovarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor este o prioritate și că 

sistemele de educație formală și non-formală sunt cele mai eficiente intervenții care 

promovează antreprenoriatul în rândul tinerilor; subliniază că antreprenoriatul 

reprezintă un instrument de combatere a șomajului și a excluziunii sociale în rândul 

tinerilor și de stimulare a inovării; consideră, prin urmare, că SET ar trebui să sprijine 

crearea unui mediu adecvat pentru antreprenoriatul în rândul tinerilor; 

40. reamintește că principalul obiectiv al inițiativei este de a se adresa tuturor NEET și, prin 

urmare, solicită statelor membre să depună mai multe eforturi pentru identificarea și 

abordarea persoanelor NEET, în special a tinerilor celor mai vulnerabili, cum ar fi cei 

cu dizabilități, ținând seama de nevoile specifice ale acestora; 

41. invită statele membre și Comisia să ofere burse de studii inovatoare și flexibile pentru 

cultivarea competențelor artistice și sportive în domeniul educației și formării; sprijină 

statele membre care doresc să introducă sisteme de burse pentru studenții cu abilități 

educaționale, sportive și artistice dovedite; 

42. subliniază că 38 % din tineri au dificultăți în accesarea informațiilor; subliniază 

importanța asigurării unei abordări colective de orientare, susținere și informare a 

tinerilor cu privire la drepturile și oportunitățile acestora; 

43. subliniază în continuare necesitatea ca Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor să se concentreze nu numai pe tinerii din categoria NEET cu o calificare 

înaltă, ci și pe cei cu nivel scăzut de calificare, inactivi și neînregistrați în serviciile 

publice de ocupare a forței de muncă; 

44. subliniază că, în ciuda ratelor ridicate ale șomajului, mobilitatea forței de muncă în 

interiorul UE rămâne limitată; reamintește, prin urmare, importanța mobilității 

lucrătorilor pentru o piață a muncii competitivă; solicită Comisiei și statelor membre să 

încurajeze, în acest sens, oportunitățile transfrontaliere de muncă și formare 
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profesională; 

45. reiterează importanța adulților cu vârsta de peste 55 ani în formarea tinerilor la locul de 

muncă; susține, alături de Comisie, crearea de programe care să permită ieșirea treptată 

a acestor persoane de pe piața muncii până la vârsta de pensionare, mai precis trecerea 

într-o primă fază la munca cu fracțiune de normă, pe parcursul căreia aceste persoane 

vor forma tineri și îi vor ajuta să se integreze treptat la locul de muncă; 

46. subliniază rolul important al întreprinderilor în aspectele legate de dobândirea de 

competențe și în crearea de locuri de muncă pentru tineri; ia act de faptul că educația și 

formarea în domeniile legate de promovarea spiritului antreprenorial pot contribui la 

realizarea dezvoltării pe termen lung, la promovarea competitivității europene și la 

combaterea șomajului; 

47. îndeamnă statele membre să indice impactul scontat al măsurilor care urmează să fie 

adoptate în planurile de acțiune ale acestora; subliniază, prin urmare, faptul că este 

important ca statele membre să ofere garanții că măsurile puse în aplicare au stimulat în 

mod eficace ocuparea forței de muncă; reiterează necesitatea de a măsura 

sustenabilitatea politicilor care urmează să fie puse în aplicare; 

Dezvoltare sustenabilă: viitorul tinerilor 

48. își exprimă convingerea fermă că o educație și o formare profesională de calitate 

formală, non-formală și informală reprezintă un drept fundamental; consideră, prin 

urmare, că trebuie garantat accesul la toate nivelurile de educație de calitate pentru toți 

cetățenii europeni, indiferent de statutul lor socioeconomic, de etnie, gen, dizabilități 

fizice sau cognitive; subliniază rolul important al educației formale, non-formale și 

informale în a oferi tinerilor cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a 

deveni cetățeni angajați, care să ia parte la proiectul european; solicită, astfel, statelor 

membre să elaboreze politici specifice și încurajează, în acest sens, ca educația artistică 

și creativă să aibă aceeași valoare ca disciplinele științifice și tehnologice (STIM) în 

programele de învățământ; 

49. subliniază importanța modernizării educației; invită Comisia și statele membre să 

stimuleze includerea de noi abilități și competențe în educație, cum ar fi cetățenia, 

gândirea critică și spiritul antreprenorial, și să promoveze dezvoltarea de noi 

instrumente educaționale care sporesc participarea și accesul la educație; 

50. este profund îngrijorat de problema deosebit de acută a sărăciei în rândul copiilor, care 

afectează aproape 25 milioane de copii din UE (peste 26,4 % din totalul europenilor sub 

18 ani), care provin din familii care suferă în fiecare zi din cauza precarității veniturilor 

și a insuficienței serviciilor de bază; consideră că politicile pentru tineret ar putea 

contribui la domenii precum politica privind copiii și familia; 

51. este profund îngrijorat de fenomenul abandonului școlar timpuriu și, prin urmare, 

solicită soluții adecvate de abordare a acestuia, în vederea realizării obiectivelor 

Strategiei Europa 2020; 

52. încurajează Comisia să sprijine inițiativele care urmăresc promovarea cetățeniei active 

și critice, a respectului, a toleranței, a valorilor și a învățării interculturale și subliniază, 

în acest sens, rolul fundamental al programelor UE, cum ar fi Erasmus +, Europa 
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creativă și Europa pentru cetățeni; invită Comisia și statele membre să promoveze spații 

de dialog cu tinerii pe o serie de teme, cum ar fi sexul, genul, politica, solidaritatea și 

mediul, dreptul, istoria și cultura; 

53. are convingerea fermă că alfabetizarea, inclusiv educația în domeniile digital și media, 

competențele numerice, precum și abilitățile de bază, ca o modalitate esențială de a le 

asigura tinerilor autonomia și un viitor promițător, trebuie să reprezinte o prioritate la 

nivel european, național și local; invită astfel insistent Comisia și statele membre să-și 

accelereze eforturile pentru a asigura tuturor însușirea unor abilități și competențe de 

bază; 

54. invită Comisia să încurajeze inițiativele care includ educația formală și învățarea 

informală pentru a sprijini inovarea, creativitatea și antreprenoriatul în rândul tinerilor 

și pentru a promova coeziunea și înțelegerea între tinerii din diferite grupuri; 

55. constată, în acest sens, cu mare îngrijorare, numărul încă ridicat de cetățeni europeni cu 

un nivel scăzut de alfabetizare sau cu dificultăți de alfabetizare, inclusiv analfabetismul 

funcțional, digital și media, ceea ce ridică preocupări majore în ceea ce privește 

participarea adecvată la viața publică și la piața forței de muncă; 

56. reamintește că primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale proclamă că 

orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul 

vieții favorabilă incluziunii și de înaltă calitate pentru a dobândi și a menține 

competențe care le permit tuturor să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu 

succes tranzițiile pe piața forței de muncă; subliniază, prin urmare, că este important să 

se acorde prioritate și să se asigure investiții sociale în educație și formare în noua 

perioadă de programare a CFM pentru perioada 2021-2027; 

57. își exprimă ferma convingere că tabloul de bord al indicatorilor sociali, care a fost 

introdus în cadrul pilonului european al drepturilor sociale, ar trebui să fie utilizat 

pentru a monitoriza SET; invită Comisia să adopte un set specific de indicatori pentru a 

monitoriza SET, cum ar fi educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții, 

egalitatea de gen pe piața muncii, serviciile medicale, accesul la mediul digital, 

condițiile de viață și sărăcia;  

58. subliniază rolul esențial al familiei și cadrelor didactice în sprijinirea tinerilor care se 

confruntă cu hărțuire la școală sau pe internet; invită insistent Comisia și statele 

membre să ia măsuri pentru a elimina aceste tipuri de comportament, care afectează 

negativ starea psihică a tinerilor, în special prin dezvoltarea competențelor digitale 

adecvate, începând de la învățământul primar, astfel cum se prevede în Planul de 

acțiune pentru educația digitală; 

59. susține că, pentru a crește eficacitatea acțiunilor în domeniile educației, tineretului și 

sportului, trebuie elaborate obiective și instrumente comune pentru a măsura impactul 

politicilor, pe baza studiilor internaționale; 

60. subliniază impactul negativ al stresului asupra calității vieții tinerilor, la școală, în 

cadrul educației și formării, pe piața muncii și în viața privată; invită Comisia și statele 

membre să investească în programe de sănătate mintală și să încurajeze actorii relevanți 

să-i ajute pe tineri în această privință; 



 

 46 

61. subliniază importanța asigurării bunăstării mentale și fizice a tinerilor europeni; invită 

Comisia și statele membre să promoveze activitățile sportive extrașcolare prin 

intermediul unor campanii privind alimentația; 

62. subliniază importanța promovării dialogului intercultural în domeniul sportului, 

inclusiv prin crearea unor platforme care implică tinerii, refugiații și migranții; 

63. consideră că, având în vedere complexitatea politicilor pentru tineret și a impactului 

acestora, colaborarea în domeniul cercetării trebuie să fie stimulată pentru a elabora 

răspunsuri justificate empiric și soluții de intervenție și prevenire care vor contribui la 

sporirea bunăstării și a rezilienței tinerilor; 

64. subliniază importanța culturii nu numai în combaterea violenței, a rasismului, a 

radicalizării și a intoleranței, dar și în dezvoltarea unei identități europene; invită 

Comisia și statele membre să promoveze și să investească în cultură și să asigure un 

acces egal la aceasta; 

65. subliniază faptul că organizațiile de tineret joacă un rol esențial în ceea ce privește 

participarea și includerea tinerilor în societate; invită, prin urmare, statele membre să 

sprijine organizațiile de tineret și să le recunoască rolul în dezvoltarea competențelor și 

în incluziunea socială și să sprijine crearea consiliilor de tineret la toate nivelurile, care 

să colaboreze cu tinerii; 

66. insistă asupra importanței validării învățării non-formale și informale pentru a-i 

capacita pe cursanți, deoarece acestea sunt esențiale pentru dezvoltarea unei societăți 

bazate pe justiție socială și pe egalitatea de șanse și contribuie la dezvoltarea 

competențelor cetățenești și la împlinirea individuală; regretă că angajatorii și furnizorii 

de educație formală nu apreciază în suficientă măsură valoarea și relevanța 

competențelor, abilităților și cunoștințelor dobândite prin învățarea non-formală și 

informală; subliniază faptul că gradul insuficient de comparabilitate și coerență între 

abordările de validare din țările UE reprezintă un obstacol suplimentar; invită statele 

membre să continue eforturile de punere în aplicare și finanțare adecvată a unui sistem 

național de recunoaștere și de validare a competențelor dobândite prin intermediul 

educației non-formale, reamintind Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 

privind validarea învățării non-formale și informale; 

Îmbunătățirea alinierii și sprijinului din partea instrumentelor de finanțare în cazul SET  

67. consideră că SET ar trebui să urmeze CFM și să se conformeze obiectivelor de 

dezvoltare durabilă și tuturor inițiativelor emblematice, programelor și strategiilor 

politice relevante, stabilind un dialog sistematic între organismele respective, definind 

obiective și ținte clare și stabilind un mecanism de coordonare în acest scop; 

68. reamintește că, în domeniul tineretului, UE poate să desfășoare numai acțiuni de 

sprijinire, coordonare și completare a acțiunilor statelor membre în conformitate cu 

principiul subsidiarității; constată importanța coerenței finanțării naționale și din partea 

UE și solicită, prin urmare, Comisiei să faciliteze sinergiile cu inițiativele naționale, 

regionale și locale pentru a evita duplicarea, suprapunerea și repetarea activităților; 

69. îndeamnă statele membre și Comisia să sporească investițiile publice în chestiunile 

privind educația și tineretul; 
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70. își exprimă convingerea fermă că fondurile disponibile pentru a sprijini diverse 

inițiative și politici în domeniul tineretului, cum ar fi programul Erasmus +, Inițiativa 

pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și programul „Europa pentru 

cetățeni”, trebuie majorate substanțial în următorul CFM, pentru a oferi mai multe 

oportunități tinerilor și pentru a evita excluziunea; 

71. salută Corpul european de solidaritate – un program de promovare a solidarității în 

rândul tinerilor europeni, a voluntariatului și a dezvoltării unei cetățenii favorabile 

incluziunii; reamintește poziția Parlamentului că finanțarea corespunzătoare a noii 

inițiative ar trebui asigurată prin resurse noi și că programul nu ar trebui folosit ca 

opțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor; 

72. este ferm convins că programul „Europa pentru cetățeni” ar trebui să continue să 

stimuleze cetățenia activă, educația civică și dialogul și să încurajeze un sentiment al 

identității europene; ia act de rata scăzută de succes a programului, datorită finanțării 

insuficiente; solicită o creștere substanțială a alocării fondurilor; 

73. îndeamnă Comisia să mențină programul Erasmus pentru tineri întreprinzători; 

încurajează statele membre și Comisia să investească în promovarea acestui program, 

alături de camerele de comerț, întreprinderile și tinerii, fără a neglija principalul lor 

domeniu de activitate; 

74. își reiterează sprijinul pentru consolidarea programului Europa Creativă, care oferă 

programe specifice de mobilitate tinerilor artiști și membrilor profesiilor din sectoarele 

culturale și creative; 

75. subliniază importanța programului Erasmus+, care este un instrument esențial pentru a 

avea tineri cetățeni activi și angajați; își exprimă convingerea fermă că programul 

Erasmus + ar trebui să se adreseze tuturor tinerilor, inclusiv celor cu șanse reduse, și că 

ambiția acestuia pentru următoarea perioadă de programare trebuie susținută prin 

fonduri suplimentare semnificative, pentru a debloca întregul potențial al programului 

și pentru a asigura simplificarea procedurilor prin instituirea unor sisteme electronice 

pentru accesul la servicii transfrontaliere și la datele studenților, precum proiectul 

„cardul electronic”; 

76. solicită o mai bună aliniere între SET și programul Erasmus+, alinierea termenelor de 

punere în aplicare, modificarea Regulamentului privind Erasmus + pentru a sprijini în 

mod clar obiectivele strategiei prin obiective comune în domeniul tineretului și 

definirea Acțiunii-cheie 3 drept principalul instrument de punere în aplicare a strategiei; 

77. subliniază că bugetul Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor nu 

este suficient pentru atingerea obiectivelor sale; solicită, prin urmare, o creștere 

semnificativă a alocării pentru Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor în cadrul următorului CFM și invită statele membre să prevadă, în cadrul 

bugetelor lor naționale, mijloacele necesare pentru programele de angajare a tinerilor; 

subliniază, de asemenea, necesitatea de a extinde limita de vârstă eligibilă de la 25 la 29 

de ani pentru a reflecta mai bine realitatea faptului că mulți proaspăt absolvenți și 

persoane care intră pe piața forței de muncă se apropie de vârsta de 30 de ani; 

78. susține armonizarea, fără a aduce atingere principiului subsidiarității, a conceptului de 

„tânăr”, stabilind o limită de vârstă aplicabilă în întreaga UE; încurajează toate statele 
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membre să contribuie la această armonizare, eliminând obstacolele din calea măsurării 

progresului și stabilind măsuri de aplicat; 

79. încurajează promovarea viitorului Program-cadru pentru cercetare și inovare al UE în 

vederea dezvoltării unor răspunsuri integrate, bazate pe date concrete și a unor soluții 

de intervenție și de prevenire care să promoveze bunăstarea și reziliența tinerilor; 

80. ia act de constatările și riscurile care sugerează că acțiunile gestionate de Comisie 

(inclusiv programele de schimburi de studenți) sunt considerate ca îndeplinind cerințele 

strategiei pentru tineret de către autoritățile naționale și că unele state membre își retrag 

resursele din domeniile de politică care sunt finanțate din bugetul UE42;  

o 

o o 

81. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.  

 

                                                           
42 

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(201
8)615645_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0241 

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică  

Rezoluţia Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică (2017/2087(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 

114; 

– având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de 

proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic43 (denumită în 

continuare „Directiva privind proiectarea ecologică”), regulamentele de punere în 

aplicare și acordurile voluntare adoptate în temeiul acestei directive; 

– având în vedere Planul de lucru al Comisiei pentru proiectarea ecologică pentru 

perioada 2016-2019 (COM(2016)0773) adoptat în temeiul Directivei 2009/125/CE;  

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de 

abrogare a Directivei 2010/30/UE44 (denumită în continuare „Directiva privind 

etichetarea energetică”); 

– având în vedere obiectivele Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

și eficiența energetică; 

– având în vedere Acordul de la Paris privind schimbările climatice și cea de a 21-a 

Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (COP 21), 

– având în vedere ratificarea Acordului de la Paris de către UE și statele membre, 

– având în vedere obiectivul pe termen lung stabilit în acordul respectiv, de a menține 

creșterea temperaturii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și de a 

continua eforturile de a o limita la 1,5°C, 

                                                           
43  JO L 285, 31.10.2009, p. 10. 
44  JO L 198, 28.7.2017, p. 1. 
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– având în vedere Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 

(Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 

201345); 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2015 intitulată „Un plan de 

acțiune al UE pentru economia circulară” (COM(2015)0614);  

– având in vedere Comunicarea Comisiei din 16 ianuarie 2018, intitulată „O strategie la 

nivel european pentru materialele plastice într-o economie circulară” (COM 

(2018)0028), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei și documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

din 16 ianuarie 2018 privind punerea în aplicare a pachetului privind economia 

circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, 

produsele și deșeurile (COM(2018)0032) – SWD(2018)0020); 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 septembrie 2017 privind lista din 2017 a 

materiilor prime critice pentru UE (COM(2017)0490), 

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la inovarea ecologică: stimularea 

tranziției către o economie circulară, adoptate la 18 decembrie 201746, 

– având în vedere Raportul pe 2017 privind discrepanțele în materie de emisii, publicat 

de Programul ONU pentru Mediu în noiembrie 2017, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a 

resurselor: spre o economie circulară47; 

– având în vedere legislația UE privind deșeurile, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la un ciclu de viață mai lung al 

produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi48; 

– având în vedere evaluarea punerii în aplicare la nivel european, elaborată de Direcția 

Generală Servicii de Cercetare Parlamentară din cadrul Parlamentului, cu scopul de a 

însoți controlul punerii în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică; 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta; 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0165/2018), 

A. întrucât obiectivul Directivei privind proiectarea ecologică este creșterea eficienței 

energetice și a nivelului de protecție a mediului, prin cerințe armonizate care să asigure 

funcționarea pieței interne și să stimuleze reducerea continuă a efectelor globale ale 

                                                           
45  JO L 354, 28.12.2013, p. 171. 
46  http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf 
47  JO C 265, 11.8.2017, p. 65. 
48  Texte adoptate, P8_TA(2017)0287. 

http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
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produselor cu impact energetic asupra mediului; întrucât aceste măsuri au, de 

asemenea, un impact pozitiv asupra securității energetice, prin reducerea consumului de 

energie; 

B. întrucât Directiva privind proiectarea ecologică prevede măsurile care trebuie luate 

pentru a reduce efectele asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor cu 

impact energetic; întrucât, până în prezent, deciziile în temeiul directivei s-au 

concentrat, în mare măsură, asupra reducerii consumului de energie în timpul etapei de 

utilizare;  

C. întrucât punerea în aplicare a directivei ar putea însemna o contribuție mai mare la 

eforturile UE de a îmbunătăți eficiența energetică și ar putea contribui la atingerea 

țintelor în domeniul climei; 

D. întrucât reducerea impactului asupra mediului al produselor cu impact energetic în 

etapa de proiectare ecologică, prin stabilirea de criterii minime privind durata lor de 

viață și potențialul de actualizare, reparabilitatea și potențialul de reciclare și reutilizare, 

poate oferi oportunități semnificative de creare a unor locuri de muncă; 

E. întrucât, la începutul anului 2018, erau în vigoare 29 de regulamente specifice privind 

proiectarea ecologică, care acopereau diferite grupe de produse și, în plus, au fost 

adoptate trei acorduri voluntare recunoscute în temeiul directivei; 

F. întrucât Directiva privind proiectarea ecologică recunoaște acordurile voluntare sau alte 

măsuri de autoreglementare, ca alternative la măsurile de punere în aplicare atunci când 

sunt îndeplinite anumite criterii; întrucât nu toate acordurile voluntare existente s-au 

dovedit a fi mai eficiente decât măsurile de reglementare; 

G. întrucât proiectarea ecologică prezintă avantaje economice pentru industrie și 

consumatori și contribuie semnificativ la politicile Uniunii privind clima, energia și 

economia circulară; 

H. întrucât legislația privind proiectarea ecologică este strâns legată de legislația UE 

privind etichetarea energetică și se preconizează că măsurile luate în conformitate cu 

aceste două directive până în 2020 vor genera venituri anuale suplimentare în valoare 

de 55 de miliarde de euro pentru sectoarele industriale, ale comerțului cu ridicata și cu 

amănuntul și vor aduce economii anuale de energie primară de 175 Mtep până în 2020, 

contribuind astfel la aproape jumătate din obiectivul de economie energetică al Uniunii 

pentru 2020 și reducând dependența de importuri de energie; întrucât legislația 

contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, la atingerea obiectivelor UE în materie 

de climă, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 320 milioane de tone de 

CO2 echivalent anual; întrucât potențialul de economisire a energiei este chiar mai mare 

pe termen lung;  

I. întrucât, potrivit Raportului de contabilizare a impactului proiectării ecologice (Comisia 

Europeană, 2016), se estimează că, până în 2020, consumatorii din UE vor economisi 

un total de până la 112 miliarde de euro, sau aproximativ 490 de euro pe an pe 

gospodărie; 

J. întrucât mai mult de 80 % din impactul asupra mediului al produselor cu impact 

energetic este identificat în etapa de proiectare; 
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K. întrucât se pot identifica trei obstacole majore în calea punerii integrale în aplicare a 

legislației pentru majoritatea părților interesate: lipsa unui sprijin și a unei direcții 

politice clare, ritmul lent al proceselor de reglementare și supravegherea insuficientă a 

pieței în statele membre; 

L. întrucât se estimează că 10-25 % dintre produsele de pe piață nu sunt conforme cu 

Directiva privind proiectarea ecologică și cu Directiva privind etichetarea energetică, 

ceea ce conduce la o pierdere de aproximativ 10 % din economiile de energie avute în 

vedere și la concurență neloială; 

M. întrucât scutirea existentă pentru iluminatul de scenă prevăzută de Regulamentele (CE) 

244/200949 și (UE) 1194/201250 ale Comisiei a fost o modalitate adecvată și eficientă 

de a respecta nevoile și circumstanțele speciale pentru teatre și pentru întreaga industrie 

de divertisment și ar trebui continuată; 

N. întrucât, deși domeniul de aplicare al Directivei privind proiectarea ecologică a fost 

extins în 2009 pentru a acoperi toate produsele cu impact energetic (cu excepția 

mijloacelor de transport), niciun produs neconsumator de energie nu a fost încă acoperit 

de cerințele de proiectare ecologică; 

O.  întrucât în UE, toate produsele ar trebui proiectate, fabricate și comercializate limitând 

la minimum utilizarea de substanțe periculoase, asigurând totodată siguranța 

produsului, pentru a facilita reciclarea și reutilizarea sa și menținând un nivel ridicat de 

protecție a sănătății umane și a mediului;  

P. întrucât Directiva privind proiectarea ecologică prevede că complementaritatea sa cu 

Regulamentul REACH privind substanțele chimice ar trebui să contribuie la creșterea 

impacturilor lor respective și la formularea unor cerințe coerente care să fie aplicate de 

producători; întrucât cerințele legate de utilizarea substanțelor chimice periculoase și 

reciclarea lor au fost limitate până în prezent; 

Q. întrucât este în curs de elaborare o nouă bază de date în temeiul noului regulament 

privind etichetarea energetică și întrucât datele din Sistemul de informare și de 

comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS) sunt utilizate în unele, dar nu în toate 

statele membre; 

R. întrucât unul dintre obiectivele prioritare ale Programului general de acțiune pentru 

mediu până în 2020 (al 7-lea PAM) este acela de a transforma Uniunea într-o economie 

eficientă din punct de vedere al resurselor, verde și competitivă, cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon; întrucât PAM prevede că cadrul de politici al Uniunii ar trebui să 

garanteze că produsele prioritare introduse pe piața Uniunii sunt proiectate ecologic, 

pentru a optimiza eficiența utilizării resurselor și materialelor; 

                                                           
49  Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale (Text cu 
relevanță pentru SEE) (JO L 76, 24.3.2009, p. 3). 

50  Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în 
aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 
privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode 
electroluminiscente și echipamentele aferente Text cu relevanță pentru SEE (JO L 342, 
14.12.2012, p. 1). 
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S. întrucât planul de acțiune al UE pentru economia circulară include angajamentul de a 

pune accentul pe aspectele economiei circulare în cerințele viitoare referitoare la 

proiectarea produselor, conform Directivei privind proiectarea ecologică, prin 

analizarea sistematică a unor aspecte cum ar fi reparabilitatea, durabilitatea, potențialul 

de actualizare, reciclabilitatea sau identificarea anumitor materii sau substanțe; 

T. întrucât Acordul de la Paris stabilește o țintă pe termen lung, care corespunde 

obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2°C peste 

nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de limitare a acestei creșteri la 

1,5°C peste nivelurile preindustriale; întrucât UE și-a asumat angajamentul de a 

contribui în mod echitabil pentru atingerea obiective, prin reducerea emisiilor în toate 

sectoarele; 

U. întrucât măsurile de proiectare ecologică ar trebui să acopere întregul ciclu de viață al 

produselor, în scopul de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în Uniune, ținând 

seama de faptul că peste 80 % din impactul de mediu al unui produs se decide în etapa 

de proiectare, care, prin urmare, joacă un rol foarte important în promovarea aspectelor 

economiei circulare, precum durabilitatea, potențialul de actualizare, de reparare, 

reutilizarea și reciclarea unui produs; 

V. întrucât, pe lângă fabricarea unor produse mai durabile și mai eficiente din perspectiva 

utilizării resurselor, trebuie consolidate principiile economiei colaborative și ale 

economiei serviciilor , în timp ce statele membre ar trebui să acorde o atenție specială 

gospodăriilor cu venituri scăzute, inclusiv celor expuse riscului de sărăcie energetică, 

când prezintă programe pentru a încuraja utilizarea produselor și serviciilor celor mai 

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

W. întrucât Uniunea este o parte la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici 

persistenți (POP) și, prin urmare, trebuie să ia măsuri pentru eliminarea treptată a 

acestor substanțe periculoase, inclusiv prin limitarea utilizării lor din etapa de 

proiectare a produsului; 

Un instrument eficient pentru realizarea unor economii de energie rentabile 

1. consideră că Directiva privind proiectarea ecologică a reprezentat un instrument de 

succes pentru îmbunătățirea eficienței energetice, a condus la o reducere semnificativă 

a emisiilor de gaze cu efect de seră și la beneficii economice pentru consumatori; 

2. recomandă Comisiei să includă, în continuare, mai multe grupe de produse selectate pe 

baza potențialului lor în materie de proiectare ecologică, atât potențialul de eficiență 

energetică, cât și de eficiență a materiilor, precum și alte aspecte legate de mediu, cu 

ajutorul metodologiei prevăzute la articolul 15 din directivă, și să mențină standardele 

existente până în prezent, pentru a profita pe deplin de potențialul domeniului de 

aplicare al directivei și de obiectivele stabilite; 

3. subliniază că Directiva privind proiectarea ecologică îmbunătățește funcționarea pieței 

interne a UE, prin definirea unor standarde comune pentru produse; subliniază că 

adoptarea în continuare a unor cerințe armonizate la nivelul UE sprijină inovarea, 

cercetarea și competitivitatea producătorilor din UE și asigură o concurență loială, fără 

a impune o sarcină administrativă inutilă;  
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4. reamintește că directiva îi cere Comisiei să prezinte măsuri de aplicare în cazul în care 

un produs îndeplinește criteriile, și anume volume semnificative de produse vândute, 

impact semnificativ asupra mediului și potențial de îmbunătățire; subliniază 

responsabilitatea Comisiei de a respecta acest mandat și de a asigura obținerea efectivă 

a unor beneficii pentru consumatori, economia circulară și mediu, recunoscând că 

aceste standarde privind produsele pot fi aplicate numai la nivelul UE și că, prin 

urmare, statele membre se bazează pe Comisie să ia măsurile necesare;  

5. consideră că o coordonare cu inițiativele legate de economia circulară ar spori și mai 

mult eficiența directivei; prin urmare, solicită stabilirea unui plan ambițios cu privire la 

proiectarea ecologică și la economia circulară, care să ofere atât beneficii pentru mediu, 

cât și oportunități de creștere durabilă și crearea de locuri de muncă, inclusiv în sectorul 

IMM-urilor, precum și avantaje pentru consumatori; ia act de faptul că o eficiență 

crescută a resurselor și utilizarea materiilor prime secundare în procesul de fabricație 

oferă un potențial considerabil pentru reducerea volumului de deșeuri și economisirea 

de resurse; 

6. subliniază că Directiva privind proiectarea ecologică face parte dintr-un set mai mare 

de instrumente și că eficiența sa depinde de sinergiile cu alte instrumente, în special de 

etichetarea energetică; consideră că regulamentele care se suprapun ar trebui evitate; 

Consolidarea procesului decizional 

7. subliniază rolul esențial al Forumului consultativ în reunirea părților interesate din 

industrie, societatea civilă și din alte domenii în procesul decizional și consideră că 

această entitate funcționează bine; 

8. este preocupat de întârzierile uneori semnificative în elaborarea și adoptarea măsurilor 

de punere în aplicare, care creează incertitudini pentru operatorii economici, au condus 

la pierderea unor oportunități considerabile de economisire a energiei pentru 

consumatori și de reduceri conexe ale emisiilor de gaze cu efect de seră și pot împiedica 

măsurile adoptate să țină pasul cu evoluțiile tehnologice;  

9. ia act de faptul că întârzierile în aplicare sunt cauzate, în parte, de resursele limitate ale 

Comisiei; solicită Comisiei să aloce suficiente resurse procesului de proiectare 

ecologică, având în vedere valoarea adăugată importantă a legislației la nivelul UE; 

10. îndeamnă Comisia să evite întârzierile în adoptarea și publicarea măsurilor de aplicare 

și recomandă definirea unor termene-limită și puncte de reper clare pentru finalizarea 

acestora, precum și pentru revizuirea reglementărilor în vigoare; consideră că măsurile 

de proiectare ecologică ar trebui adoptate individual și publicate imediat după 

finalizarea lor;  

11. subliniază că este necesar să se respecte calendarul prevăzut în planul de lucru privind 

proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019;  

12. subliniază necesitatea de a baza cerințele în materie de proiectare ecologică pe o analiză 

tehnică și evaluări de impact temeinice, luând drept referință cele mai performante 

produse sau tehnologii de pe piață și dezvoltarea tehnologică din fiecare sector; invită 

Comisia să acorde prioritate punerii în aplicare și revizuirii măsurilor referitoare la 

produsele care au cel mai mare potențial în ceea ce privește economiile de energie 
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primară și economia circulară; 

13. recunoaște că Directiva privind proiectarea ecologică permite utilizarea acordurilor 

voluntare; subliniază că acordurile voluntare pot fi utilizate în locul măsurilor de punere 

în aplicare atunci când acoperă o mare majoritate a pieței și sunt considerate capabile să 

garanteze cel puțin un nivel echivalent de performanță de mediu, și că acestea ar trebui 

să garanteze un proces decizional mai rapid; consideră că ar trebui consolidată 

eficacitatea supravegherii acordurilor voluntare și ar trebui asigurată implicarea 

adecvată a societății civile; salută, în această privință, Recomandarea (UE) 2016/2125 a 

Comisiei privind orientările referitoare la măsurile de autoreglementare întocmite de 

industrie și solicită Comisiei să monitorizeze strict toate acordurile voluntare 

recunoscute în temeiul Directivei privind proiectarea ecologică;  

14. încurajează integrarea curbelor de învățare tehnologice în metodologia pentru 

proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic (MEERP), astfel încât să se 

anticipeze îmbunătățirile tehnologice întreprinse, înainte ca regulamentele să intre în 

vigoare și pentru a le asigura actualitatea; 

15. invită Comisia să includă evaluările privind deversarea microparticulelor de plastic în 

mediul acvatic în măsurile privind proiectarea ecologică, după caz; invită Comisia să 

introducă cerințe obligatorii privind filtrele de microparticule de plastic în revizuirea 

măsurilor de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat și uscătoarele de uz casnic; 

De la economii de energie la utilizarea eficientă a resurselor 

16. își reiterează solicitarea privind un impuls nou privind aspectele ce țin de economia 

circulară în ceea ce privește produsele și consideră că Directiva privind proiectarea 

ecologică oferă un potențial semnificativ de îmbunătățire a eficienței resurselor care 

rămâne subexploatat; 

17. prin urmare, consideră că punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică 

- pe lângă eforturile continue de îmbunătățire a eficienței energetice - trebuie să 

abordeze acum sistematic întregul ciclu de viață al tuturor grupelor de produse din 

cadrul domeniului său de aplicare, prin stabilirea unor criterii minime privind eficiența 

resurselor care să acopere, printre altele, durabilitatea, robustețea, reparabilitatea și 

potențialul de actualizare, dar și potențialul de schimb, reutilizarea, scalabilitatea, 

reciclabilitatea, posibilitatea de refabricare, conținutul de materii reciclate sau materii 

prime secundare, precum și utilizarea materiilor prime critice;  

18. consideră că alegerea criteriilor privind economia circulară pentru fiecare grupă de 

produse trebuie să fie bine precizată și definită în mod clar și obiectiv, fiind în același 

timp ușor măsurabilă și realizabilă, la un cost proporțional, pentru a se asigura că 

directiva este în continuare aplicabilă;  

19. solicită analize sistematice aprofundate ale potențialului economiei circulare în timpul 

studiilor pregătitoare pentru măsurile specifice de proiectare ecologică asociate fiecărei 

categorii de produse; 

20. subliniază că este important ca producătorii să furnizeze instrucțiuni clare și obiective, 

permițând utilizatorilor și reparatorilor independenți să repare produsele mai ușor, fără 

echipamente speciale; de asemenea, subliniază importanța furnizării unor informații 
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privind disponibilitatea pieselor de schimb și durata de viață a produselor, acolo unde 

este posibil; 

21. subliniază beneficiile potențiale ale concentrării pe alte aspecte de mediu, nu numai pe 

utilizarea energiei, cum ar fi substanțele chimice periculoase, dispersarea 

microparticulelor de plastic, generarea de deșeuri și consumul de materii, și solicită 

utilizarea instrumentelor prevăzute de directivă pentru mărirea transparenței pentru 

consumatori; 

22. consideră că, întrucât peste 80 % din impactul de mediu al unui produs se decide în 

etapa de proiectare, în acest stadiu se pot evita, înlocui sau limita, într-o mare măsură, 

substanțele care prezintă motive de îngrijorare; subliniază faptul că utilizarea de materii 

și substanțe de importanță crucială, ca de exemplu pământurile rare sau substanțele de 

natură toxică sau care prezintă motive de îngrijorare, cum ar fi, de exemplu, POP și 

substanțele perturbatoare ale sistemului endocrin, trebuie analizată, în mod specific, în 

funcție de criteriile extinse privind proiectarea ecologică, pentru a le limita utilizarea 

sau a le înlocui, după caz, sau cel puțin a asigura posibilitatea de a le extrage/separa la 

sfârșitul ciclului de viață, fără a aduce prejudicii altor cerințe juridice armonizate 

referitoare la substanțele respective prevăzute la nivelul Uniunii;  

23. solicită ca cerințele în materie de proiectare ecologică, în cazul produselor cu impact 

energetic, să nu creeze obiective greu de atins pentru producătorii UE, în special pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, a căror capacitate în ceea ce privește tehnologiile 

brevetate este cu mult mai mică decât cea a întreprinderilor lidere de piață; 

24. salută, în acest sens, programul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 

2016-2019, care include angajamente privind elaborarea de cerințe și standarde pentru 

eficiența materialelor, sprijinind utilizarea materiilor prime secundare, și îndeamnă 

Comisia să finalizeze această activitate cu prioritate; consideră că aceste criterii ar 

trebui să fie specifice produsului, să se bazeze pe analize solide, să se concentreze pe 

zonele cu potențial de îmbunătățire clară și să poată fi puse în aplicare și verificate de 

către autoritățile de supraveghere a pieței; consideră că, atunci când se definesc cele 

mai bune practici, ar trebui promovate utilizarea rezultatelor activităților de cercetare 

anterioare și în curs de desfășurare, inovațiile de vârf în reciclarea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice; 

25. consideră că dezvoltarea unei „abordări sistemice” care ține seama nu numai de produs, 

ci și de întregul sistem necesar pentru funcționarea sa în procesul de proiectare 

ecologică devine un factor de succes din ce în ce mai important în utilizarea eficientă a 

resurselor și îndeamnă Comisia să includă mai multe dintre aceste oportunități la nivel 

de sistem în următorul program de lucru privind proiectarea ecologică;  

26. consideră că trebuie să se acorde o atenție deosebită produselor consumatoare de apă, în 

cazul cărora s-ar putea realiza importante beneficii pentru mediu și economii 

semnificative pentru consumatori; 

27. invită Comisia să încurajeze recuperarea materiilor prime critice și din deșeurile 

miniere; 

28. constată că Comisia a amânat măsurile privind tehnologiile informației și 

comunicațiilor (TIC), cum ar fi telefoanele mobile și telefoanele inteligente, în 
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așteptarea unor evaluări suplimentare și ținând cont de schimbările tehnologice rapide 

din această grupă de produse; consideră totuși că aceste produse, comercializate în 

număr mare și înlocuite frecvent, au un potențial clar de îmbunătățire, în special în ceea 

ce privește utilizarea eficientă a resurselor și, prin urmare, că ar trebui să li se aplice 

criteriile de proiectare ecologică și că ar trebui depuse eforturi pentru a optimiza 

progresul în materie de reglementare; subliniază necesitatea de a evalua cu atenție 

modalitățile de îmbunătățire a proiectării ecologice a grupelor de produse pentru care 

posibilitatea de reparare și înlocuire a pieselor de schimb sunt parametri esențiali de 

proiectare ecologică; 

29. subliniază că este necesar ca reparabilitatea să fie facilitată prin punerea la dispoziție a 

pieselor de schimb, pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului, la un preț 

decent în raport cu costul total al produsului; 

30. reamintește solicitările sale pentru o revizuire de amploare a cadrului de politici al 

Uniunii privind produsele pentru a aborda eficiența utilizării resurselor; în acest 

context, solicită Comisiei să evalueze dacă actuala metodologie de proiectare ecologică 

ar putea fi utilizată pentru alte categorii de produse, în plus față de produsele cu impact 

energetic și să prezinte noi propuneri legislative, după caz; 

31. subliniază că, pentru a garanta utilizarea materiilor prime reciclate/secundare, 

disponibilitatea materiilor prime secundare de înaltă calitate este imperativă și că, în 

acest scop, ar trebui creată o piață bine organizată pentru materiile secundare; 

32. subliniază importanța de a face producătorii responsabili și de a extinde perioadele și 

condițiile de garanție, de a obliga producătorii să își asume responsabilitatea pentru 

gestiunea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, stimulând reparabilitatea, potențialul de actualizare, 

modularitatea și reciclabilitatea și asigurând că gestionarea materiilor prime și a 

deșeurilor rămân pe teritoriul Uniunii Europene; 

33. solicită extinderea garanțiilor minime pentru bunurile de folosință îndelungată; 

Îmbunătățirea supravegherii pieței  

34. insistă asupra necesității de a consolida supravegherea produselor introduse pe piața 

internă, printr-o mai bună cooperare și coordonare între statele membre și între Comisie 

și autoritățile naționale, precum și prin furnizarea unor resurse financiare adecvate 

autorităților de supraveghere a pieței;  

35. solicită Comisiei să analizeze potențialul creării unei fișe informative despre produs, în 

format digital („pașaportul produsului”), așa cum se propune în concluziile Consiliului 

din 18 decembrie 2017 referitoare la ecoinovare, ca instrument pentru a dezvălui 

materiile și substanțele utilizate în produse, ceea ce ar facilita, de asemenea, 

supravegherea pieței; 

36. solicită un sistem de supraveghere a pieței mai coerent și mai eficient din punctul de 

vedere al costurilor, în întreaga Uniune, pentru a asigura conformitatea cu Directiva 

privind proiectarea ecologică și face următoarele recomandări: 

– autoritățile naționale să fie solicitate să utilizeze baza de date ICSMS, pentru a 
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împărtăși toate rezultatele verificărilor privind conformitatea produsului și 

testările efectuate pentru toate produsele care fac obiectul reglementărilor privind 

proiectarea ecologică; această bază de date ar trebui să conțină toate informațiile 

relevante privind produsele conforme și neconforme, pentru a evita testările 

inutile în alt stat membru și ar trebui să fie simplă de utilizat și ușor accesibilă; 

– baza de date generală de înregistrare a produsului pentru produsele cu etichetă 

energetică să fie extinsă la toate produsele care intră sub incidența reglementărilor 

privind proiectarea ecologică; 

– autoritățile naționale să fie solicitate să elaboreze planuri specifice pentru 

activitățile lor de supraveghere a pieței în domeniul proiectării ecologice, care să 

fie notificate altor state membre și Comisiei, astfel cum prevede Regulamentul 

(CE) 765/200851; statele membre ar trebui să includă inspecții aleatorii în aceste 

planuri; 

– să se aplice metode de screening rapid pentru a detecta produsele care nu respectă 

reglementările, metode care să fie elaborate în colaborare cu experți din domeniu 

și în comun cu organismele publice; 

– Comisia să aibă în vedere definirea unui procent minim de produse de pe piață 

care urmează să fie testate, precum și elaborarea unui mandat pentru a proceda la 

propria supraveghere independentă a pieței și să facă propuneri, după caz; 

– să se adopte măsuri de descurajare, incluzând: sancțiuni pentru producătorii care 

nu respectă normele, proporționale cu impactul nerespectării asupra întregii piețe 

europene, și compensații pentru consumatorii care au achiziționat produse 

neconforme, chiar și după expirarea perioadei de garanție legală, prin acțiuni 

colective în despăgubire; 

– acordarea unei atenții deosebite importurilor din afara UE și produselor vândute 

online; 

– trebuie asigurată coerența cu propunerea Comisiei referitoare la un regulament de 

stabilire a normelor și a procedurilor pentru respectarea și punerea în aplicare a 

legislației de armonizare a Uniunii privind produsele (COM(2017)0795), care 

include în domeniul său de aplicare produsele reglementate în temeiul Directivei 

privind proiectarea ecologică; în acest context, sprijină facilitarea testărilor 

comune la nivelul UE; 

37. accentuează importanța unor standarde de testare armonizate adecvate și clar definite și 

subliniază faptul că ar trebui elaborate protocoale de testare cât mai apropiate posibil de 

condițiile reale; subliniază că metodele de testare ar trebui să fie solide și proiectate și 

executate în așa fel încât să se excludă manipularea rezultatelor și ameliorarea lor 

intenționată sau neintenționată; consideră că testele nu ar trebui să genereze o sarcină 

excesivă pentru întreprinderi, în special ținând seama de IMM-uri, care nu dispun de 

aceeași capacitate precum concurenții lor mai mari; salută Regulamentul (UE) 

                                                           
51  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 

2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce 
privește comercializarea produselor (JO L 218, 13.8.2008, p. 30). 
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2016/2282 al Comisiei cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare;  

38. îndeamnă Comisia să sprijine statele membre în activitatea lor de asigurare a respectării 

normelor și solicită cooperarea consolidată atunci când un produs este neconform; 

subliniază că este nevoie de orientări pentru producători și importatori cu privire la 

cerințele detaliate din documentele necesare pentru autoritățile de supraveghere a 

pieței; 

Alte recomandări 

39. subliniază necesitatea de a asigura coerența și convergența între regulamentele privind 

proiectarea ecologică și regulamentele orizontale, cum ar fi legislația Uniunii privind 

substanțele chimice și deșeurile, inclusiv REACH și directivele DEEE și RoHS, și 

accentuează necesitatea de a consolida sinergiile cu achizițiile publice verzi și cu 

eticheta ecologică a UE;  

40. subliniază legătura dintre Directiva privind proiectarea ecologică și Directiva privind 

performanța energetică a clădirilor; invită statele membre să stimuleze pătrunderea pe 

piață a unor produse și servicii eficiente și să își intensifice activitățile de inspecție și 

consiliere; consideră că o proiectare ecologică mai bună a produselor cu impact 

energetic poate avea, la rândul său, un impact pozitiv asupra performanței energetice a 

clădirilor; 

41. subliniază necesitatea de a oferi publicului larg și, în special, mass-mediei informații 

clare cu privire la avantajele proiectării ecologice, înainte de lansarea unei măsuri, și 

încurajează Comisia și statele membre să comunice proactiv cu privire la avantajele 

măsurilor de proiectare ecologică, ca parte integrantă a procesului de adoptare a acestor 

măsuri, și să se implice mai activ, împreună cu părțile interesate, pentru a-i ajuta pe 

cetățeni să înțeleagă mai bine legislația; 

42. subliniază că tranziția la o economie circulară și durabilă va aduce cu sine multe 

oportunități, dar și provocări sociale; consideră, având în vedere faptul că nimeni nu ar 

trebui lăsat în urmă, că, atunci când elaborează programe pentru a încuraja utilizarea 

produselor celor mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, Comisia 

Europeană și statele membre ar trebui să acorde o atenție specială gospodăriilor cu 

venituri scăzute, expuse riscului de sărăcie energetică; consideră că astfel de programe 

ar trebui să nu împiedice inovarea, ci ar trebui să permită, în continuare, producătorilor 

să ofere consumatorilor o gamă largă de produse de înaltă calitate și că ar trebui să 

favorizeze, de asemenea, pătrunderea pe piață a produselor cu impact energetic și care 

utilizează apa, capabile să asigure o utilizare mai eficientă a resurselor și economii 

pentru consumatori; 

43. solicită instituțiilor UE și statelor membre să dea un bun exemplu, prin elaborarea și 

utilizarea la maximum a economiei circulare și a unor strategii privind achizițiile 

publice verzi, pentru a acorda prioritate produselor cu sustenabilitate dovedită, cum ar 

fi produsele cu eticheta ecologică, și celor mai înalte standarde de eficiență a resurselor 

în toate investițiile și să promoveze utilizarea pe scară largă a achizițiilor verzi, inclusiv 

în sectorul privat. 

o 
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o     o 

44. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


