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PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  – Revizuirea politicii comerciale – 
O politică comercială deschisă, durabilă și fermă 

[COM(2021)66] 
 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată cu examinarea pe fond a documentului nelegislativ – 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor  – Revizuirea politicii comerciale – O 
politică comercială deschisă, durabilă și fermă  [COM(2021)66], transmis cu adresa 
nr.2/E din 23 martie 2021 și înregistrat sub nr.4c-5/313/25.03.2021. 

Comisia Europeană a prezentat strategia comercială pentru următorii ani. 
Reflectând conceptul de autonomie strategică deschisă, aceasta se bazează pe voința 
Uniunii Europene de a contribui la redresarea economică prin sprijinirea transformărilor 
ecologice și digitale, precum și pe un accent reînnoit pe consolidarea multilateralismului 
și pe reformarea normelor comerțului mondial pentru a se asigura că acestea sunt 
echitabile și durabile.   

De asemenea, comunicarea prezintă rolul politicii comerciale în redresarea 
economică post-COVID 19, ambițiile geopolitice ale Uniunii Europene, inclusiv modul 
în care politica comercială va susține autonomia strategică deschisă a Uniunii Europene. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au dezbătut documentul sus menționat și fișa de informare a Direcţiei pentru 
Uniunea Europeană în ședința din 27 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă 

au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  – Revizuirea politicii comerciale – 
O politică comercială deschisă, durabilă și fermă [COM(2021)66].  
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