
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 4.10.2018  

COM(2018) 665 final 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 978/2012 de aplicare a unui sistem 

generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al 

Consiliului 

{SWD(2018) 430 final}  



 

1 
 

1. INTRODUCERE 

În 1971, Comunitatea Europeană a introdus pentru prima dată un sistem generalizat de 

preferințe (SGP), ca urmare a rezoluției Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru 

Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) de a crea un sistem de preferințe pentru a sprijini țările 

în curs de dezvoltare. SGP are la bază și clauza de abilitare a OMC, care permite țărilor 

dezvoltate să ofere preferințe tarifare unilaterale și nereciproce țărilor în curs de 

dezvoltare. 

 

Oferind acces preferențial la piața UE, SGP are ca obiectiv principal sprijinirea țărilor în 

curs de dezvoltare în eforturile lor de a reduce sărăcia și de a promova buna guvernanță și 

dezvoltarea durabilă, ajutându-le să genereze în special locuri de muncă, industrializare și 

venituri suplimentare prin comerțul internațional.  

 

1.1. Reforma din 2012 

Sistemul SGP al UE a suferit câteva transformări de-a lungul deceniilor în ceea ce 

privește acoperirea geografică și a produselor, printre altele cu scopul de a promova din 

ce în ce mai mult dezvoltarea durabilă. Obiectivele generale ale reformei SGP din 2012 

au vizat trei aspecte
1
: (i) a contribui la eradicarea sărăciei prin dezvoltarea exporturilor 

din țările cu nevoile cele mai acute, (ii) a promova dezvoltarea durabilă și buna 

guvernanță și (iii) a asigura o mai bună salvgardare a intereselor financiare și economice 

ale UE. Aceste obiective generale au fost transpuse în șase obiective operaționale 

specifice pentru Regulamentul SGP: 

 

1. a concentra mai bine preferințele asupra țărilor cu nevoile cele mai acute; 

2. a înlătura factorii care descurajează diversificarea în țările cu nevoile cele mai 

acute; 

3. a spori coerența cu obiectivele comerciale globale, fie ele bilaterale sau 

multilaterale; 

4. a întări sprijinul pentru dezvoltarea durabilă și buna guvernanță; 

5. a îmbunătăți eficiența mecanismelor de salvgardare care asigură protejarea 

intereselor financiare și economice ale UE; precum și 

6. a spori securitatea juridică, stabilitatea și previzibilitatea sistemului. 

 

1.2. Actualul regulament 

Actualul regulament SGP
2
 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 pentru o perioadă de zece 

ani. SGP constă din trei regimuri diferite: 

 

1. un regim general (SGP standard) pentru țări în curs de dezvoltare care nu au atins 

statutul de țară cu venituri ridicate sau de țară cu venituri medii superioare; 

                                                 
1  A se vedea pagina 21 a documentului de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea impactului vol. I, 

care însoțește documentul „Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate [COM(2011) 241 final]” [SEC(2011) 537 

final], disponibil la:  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_0536_en.pdf 
2  Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem 

generalizat de preferințe tarifare. 
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2. un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (SGP+) 

pentru beneficiari SGP standard care sunt considerați, de asemenea, vulnerabili; 

precum și 

3. regimul „Totul în afară de arme” (EBA) pentru țările cel mai puțin dezvoltate. 

 

 

Tabelul 1 oferă o imagine de ansamblu asupra dispozițiilor și beneficiarilor acestor 

regimuri. 

 
Tabelul 1: Imagine de ansamblu asupra celor trei regimuri SGP 

 SGP standard SGP+ EBA 

Beneficiari 

Țări cu venituri 

reduse sau țări cu 
venituri medii 

inferioare 

Beneficiari SGP 
standard care sunt 

vulnerabili (în ceea 
ce privește 

diversificarea 

exporturilor, volumul 
exporturilor) și au 

ratificat 27 de 

convenții 
internaționale 

principale 

Țările cel mai puțin 
dezvoltate 

Numărul 

beneficiarilor 
18 8 49 

Preferințe tarifare 

Suspendarea taxelor 
vamale (mărfuri 

nesensibile) sau 
reducerea taxelor 

vamale (mărfuri 

sensibile) pentru 
aproximativ 66 % 
din totalul de linii 

tarifare ale UE 

Suspendarea taxelor 
vamale pentru 

aproximativ 66 % din 

totalul de linii tarifare 
ale UE 

Suspendarea taxelor 
vamale pentru toate 

mărfurile, cu 

excepția armelor și a 
munițiilor 
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Din tabelul 2 de mai jos putem observa că, în comparație cu totalul importurilor UE din 

întreaga lume, procentul SGP este relativ modest și chiar în scădere. Marea majoritate a 

importurilor în UE fac obiectul taxelor vamale în regimul clauzei națiunii celei mai 

favorizate (CNF) (și anume taxele vamale aplicabile tuturor țărilor). Importurile UE 

supuse regimurilor preferențiale non-SGP, care includ toate tipurile de acorduri 

comerciale [acorduri de liber schimb (ALS), acorduri de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare și acorduri de parteneriat economic], au crescut constant între 2011 și 

2016, fapt ce semnalează creșterea importanței lor. Această situație este conformă cu 

obiectivul de a încuraja țările care au fost anterior beneficiare SGP să continue comerțul 

cu UE în temeiul unor regimuri comerciale preferențiale mai cuprinzătoare, care sunt 

deseori reciproce
3
. 

 

 

 

 
Tabelul 2: Procentul de importuri UE în funcție de regimul tarifar (2011-2016)4 

 Valoarea 

importuri

lor 

(milioane 

EUR) 

CNF=0  CNF>0 SGP ALS Altele  Total  Comerț cu 

tarife zero 

2011 1 578 724 
62,5 % 21,5 % 5,8 % 9,5 % 0,7 % 

100,0 

% 
75,2 % 

2012 1 631 256 
63,6% 20,0 % 5,8 % 9,8 % 0,9 % 

100,0 

% 
76,6 % 

2013 1 530 711 
61,9 % 20,2 % 6,1 % 10,7 % 1,1 % 

100,0 

% 
76,0 % 

2014 1 534 073 
60,4 % 23,1 % 3,9 % 11,6 % 1,1 % 

100,0 

% 
74,1 % 

2015 1 557 035 
56,6 % 26,1 % 3,9 % 12,4 % 1,1 % 

100,0 

% 
71,2 % 

2016 1 546 772 
56,1 % 26,1 % 4,1 % 12,8 % 0,9 % 

100,0 

% 
71,4 % 

                                                 
3  Beneficiarii SGP standard și SGP+ pierd statutul SGP în cazul unui regim de acces preferențial pe 

piață care oferă preferințe tarifare identice sau mai favorabile decât sistemul respectiv pentru cea mai 

mare parte a schimburilor comerciale. Beneficiarii SGP actuali sau anteriori sunt stimulați, prin 

urmare, să încheie acorduri comerciale pentru a extinde și a stabili pe termen lung accesul lor pe piață 

în UE. 

4  Tabelul 3 de la pagina 45 a studiului 



 

4 
 

(CNF=0 înseamnă importuri UE supuse tarifelor zero în regimul clauzei națiunii celei mai 

favorizate (CNF), CNF>0 înseamnă importuri UE supuse tarifelor pozitive CNF, ALS înseamnă 

acord de liber schimb) 

 

1.3. Evaluarea intermediară 

În temeiul articolului 40 din Regulamentul SGP, Comisia transmite Parlamentului 

European și Consiliului un raport privind aplicarea Regulamentului SGP, la cinci ani 

după adoptarea regulamentului.  

 

A fost contractat un consultant extern independent pentru a efectua un studiu cu scopul 

de a sprijini această evaluare intermediară. Raportul final întocmit de consultant (studiul) 

este făcut public alături de acest raport
5
. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

(SWD) care însoțește acest raport privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 978/2012 

rezumă constatările și recomandările consultantului. Documentul de lucru respectiv 

prezintă procesul și metodologia utilizate în contextul acestei evaluări, precum și analiza 

dovezilor care au permis Comisiei să formuleze concluzii privind aplicarea și eficacitatea 

Regulamentului SGP. 

 

Evaluarea externă a folosit trei abordări complementare în evaluarea intermediară pentru 

a analiza funcționarea și impactul SGP în țările beneficiare și în UE, și anume: (i) 

cercetări documentare și analize de date cantitative și calitative, (ii) un proces favorabil 

includerii și cuprinzător de consultare a părților interesate și (iii) studii de caz asupra 

țărilor și sectoarelor. Pentru analizele economice ale SGP reformat au fost utilizate datele 

economice, comerciale și tarifare cele mai actualizate furnizate de Eurostat pentru 

perioada 2011-2016. În plus, au fost combinați indicatori pentru a analiza impactul 

social, de mediu și asupra drepturilor omului în țările beneficiare. Această cercetare a fost 

completată de cercetarea calitativă bazată pe surse din literatura de specialitate, precum și 

de estimarea econometrică a factorilor determinanți ai fluxurilor comerciale, folosind 

modelarea gravității. Întrucât SGP reformat era în vigoare de numai trei ani la începutul 

procesului de evaluare intermediară, numărul de indicatori actuali ai impactului social, 

asupra drepturilor omului și de mediu care pot fi obținuți cu ușurință este limitat. Pentru a 

depăși această deficiență, au fost efectuate studii de caz în mai multe țări beneficiare. 

Totuși, acestea pot să ofere doar indicații și nu sunt în mod necesar reprezentative. Prin 

urmare, concluziile la care s-a ajuns în acest moment sunt doar orientative. 

2. EVALUAREA REGULAMENTULUI SGP 

Aplicarea Regulamentului SGP este evaluată în lumina obiectivelor generale ale reformei 

din 2012. 

 

2.1. Contribuirea la eradicarea sărăciei prin dezvoltarea exporturilor din țările 

cu nevoile cele mai acute 

Eficacitatea SGP a fost sporită printr-o mai bună concentrare asupra țărilor cu nevoile 

cele mai acute, ceea ce a constituit un obiectiv principal al reformei SGP. După cum arată 

figura 1, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului SGP în 2014, poate fi observat 

                                                 
5  http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157270.htm 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157270.htm
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un declin semnificativ al valorii importurilor care fac obiectul SGP standard, întrucât un 

număr mare de țări, inclusiv China, o țară cu venituri medii superioare începând din 

2010, nu mai sunt eligibile pentru SGP
6
. Se poate constata, de asemenea, în mod evident, 

un ușor declin al importurilor SGP+. Cu toate acestea, importurile care fac obiectul 

regimului EBA au crescut în mod constant. 

 

 
Figura 1: Analiza utilizării preferințelor SGP de către țările eligibile (2011-2016)7 

 
 

 

În general, impactul economic pozitiv al reformei SGP poate fi deja observat, iar 

relevanța acestuia pentru beneficiarii SGP rămâne ridicată. În special, în timp ce impactul 

său asupra comerțului total s-a diminuat ca urmare a numărului redus de beneficiari, SGP 

rămâne esențial pentru acele țări cu nevoile cele mai acute, mai ales pentru țările cel mai 

puțin dezvoltate și alte țări vulnerabile. Exporturile totale ale acestor țări către UE au 

crescut substanțial, în timp ce utilizarea lor efectivă a preferințelor oferite de SGP a arătat 

în general rezultate pozitive (a se vedea figura 2). Cu toate acestea, în unele țări există în 

continuare dificultăți în calea valorificării pe deplin a oportunităților comerciale, precum 

concurența puternică din partea altor țări, barierele netarifare și cerințele privind regulile 

de origine, la care se adaugă alte constrângeri generate de ofertă, spre exemplu o 

capacitate limitată de producție și transport, lipsa diversificării și, în general, o dezvoltare 

industrială scăzută. 

 

 

                                                 
6  În total, 82 de țări nu mai sunt eligibile pentru SGP după reforma SGP din 2012. 

7  Figura 2 de la pagina 47 a studiului 
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Figura 2: Rata utilizării în funcție de regimul SGP8 

 

 

Deși nivelurile de diversificare a exporturilor au prezentat schimbări nesemnificative și 

au rămas cele mai scăzute pentru țările EBA, aceasta se datorează în mare măsură 

constrângerilor generate de ofertă și mediului mai mult sau mai puțin propice din țările 

beneficiare și nu sistemului SGP. 

 

În concluzie, SGP reformat a redus numărul de beneficiari SGP standard, a sporit 

utilizarea preferințelor și a contribuit la eradicarea sărăciei prin dezvoltarea exporturilor 

din țările cu nevoile cele mai acute. 

 

2.2. Promovarea dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe 

Dezvoltarea durabilă a unei țări, în ceea ce privește dimensiunile sale economice, sociale 

și de mediu, depinde de o multitudine de factori, inclusiv de strategiile generale de 

dezvoltare a țării. SGP, ca instrument de politică comercială, interacționează astfel cu alte 

politici externe ale UE, precum politicile sale de dezvoltare. S-a constatat că SGP este 

coerent cu acele politici ale UE, dar și cu politicile sale externe și de securitate, în special 

având în vedere faptul că ține cont de aspectul respectării drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale. 

 

SGP are un impact general pozitiv asupra dezvoltării sociale și a respectării drepturilor 

omului în țările beneficiare. De exemplu: 

 

 SGP are un impact notabil asupra rolului femeilor în societate, prin crearea de 

oportunități de angajare pentru femei și îmbunătățirea participării femeilor la forța 

de muncă din industriile exportatoare care fac comerț cu UE. Acest lucru este 

valabil în special în sectoarele produselor textile și de îmbrăcăminte, printre 

altele, de exemplu în Bangladesh și Pakistan. 

 

 SGP a stimulat țările în curs de dezvoltare, de exemplu Tadjikistan, să ratifice 

convenții internaționale, în scopul de a beneficia de acces sporit la piața UE prin 

SGP+. Deși ratificarea în sine nu înseamnă în mod necesar că drepturile 

                                                 
8  Figura 6 de la pagina 61 a studiului.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Țări EBA  

Țări SGP standard  

Țări SGP+  

După

Înainte



 

7 
 

consacrate în convenții sunt respectate, aceasta oferă un imbold semnificativ și un 

cadru important pentru îmbunătățiri. 

 

 Monitorizarea atentă a țărilor care beneficiază de SGP+ a sporit influența UE în 

aceste țări în ceea ce privește încurajarea implementării efective a celor 27 de 

convenții internaționale privind drepturile omului și ale lucrătorilor, protecția 

mediului și buna guvernanță. Monitorizarea a favorizat dialogul constructiv, 

permițând UE să colaboreze cu țările beneficiare în toate domeniile în care 

implementarea este nesatisfăcătoare. În general, SGP+ a contribuit la dezvoltarea 

durabilă și la buna guvernanță. Rapoartele bienale privind SGP elaborate de 

Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă
9
 arată că toate țările 

beneficiare SGP+ fac progrese în implementarea convențiilor internaționale 

relevante, chiar dacă în toate țările se mențin provocări și aspecte problematice. 

 

 În conformitate cu angajamentul său din Comunicarea „Comerț pentru toți”, 

Comisia, împreună cu Înaltul Reprezentant, a sporit colaborarea sa cu anumite 

țări beneficiare ale EBA, cu scopul de a contribui la eforturile UE în vederea 

asigurării respectării drepturilor fundamentale ale omului și ale lucrătorilor.  

 

Impactul SGP asupra mediului este mai dificil de estimat din mai multe motive, de 

exemplu lipsa datelor și a indicatorilor relevanți și actuali și necesitatea izolării efectului 

SGP de alți factori care afectează mediul. Este probabil ca efectul să fie pozitiv doar dacă 

țările beneficiare dispun de politici de direcționare eficace a resurselor lor către politici 

de mediu și măsuri de atenuare care limitează orice efecte negative pe care activitatea 

economică sporită le poate avea asupra mediului. 

 

SGP standard și EBA au la bază respectarea principiilor drepturilor fundamentale ale 

omului și ale lucrătorilor. Mai mult, beneficiarii SGP+ trebuie să implementeze în mod 

eficace toate convențiile internaționale relevante pentru SGP+. UE va continua să 

colaboreze cu țările beneficiare și să facă uz de influența sa. UE este în continuare 

pregătită să lanseze procedura de retragere temporară a preferințelor pentru toate 

produsele sau pentru anumite produse, în cazul în care colaborarea sa cu beneficiarii SGP 

nu are rezultate pozitive și dacă sunt îndeplinite condițiile legale ale Regulamentului 

SGP. 

 

În concluzie, SGP reformat a contribuit la promovarea dezvoltării durabile și a bunei 

guvernanțe, în special prin monitorizarea sporită de către UE a implementării 

convențiilor internaționale relevante pentru SGP+. 

 

                                                 
9  Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind sistemul generalizat de preferințe 

pentru perioada 2016-2017, COM(2018) 36, disponibil la:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf  

 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind sistemul generalizat de preferințe 

pentru perioada 2014-2015, COM(2016) 29, disponibil la:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154180.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
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2.3. Asigurarea unei mai bune salvgardări a intereselor financiare și economice 

ale UE 

Acordarea de preferințe comerciale unilaterale altor țări poate aduce beneficii industriei 

din UE, de exemplu sectoarelor a căror competitivitate depinde de inputuri importate, 

precum și consumatorilor, datorită unei oferte de mărfuri mai ieftine și mai variate. Cu 

toate acestea, acordarea unor astfel de preferințe poate spori și presiunea concurențială 

asupra industriei UE care concurează cu mărfurile importate în cadrul SGP. Deși 

reducerea numărului beneficiarilor ar trebui, în general, să fi redus presiunea 

concurențială asupra industriei din UE, este posibil ca situația să fie diferită în anumite 

sectoare industriale (de exemplu textile, îmbrăcăminte și anvelope). De aceea, unul dintre 

obiectivele Comisiei este asigurarea unei mai bune salvgardări a intereselor financiare și 

economice ale UE. 

 

Regulamentul SGP cuprinde mecanisme de protejare a industriei din UE în cazuri 

justificate. Dispozițiile generale de salvgardare au fost reformate în 2012 pentru a proteja 

mai bine interesele economice ale UE. Ancheta de salvgardare lansată recent cu privire la 

importurile de orez din Cambodgia și Myanmar/Birmania
10

 reprezintă primul test al 

noilor dispoziții de salvgardare. Mai mult, Comisia monitorizează îndeaproape condițiile 

pentru o posibilă inițiere a măsurilor de salvgardare automate prevăzute la articolul 29 

din Regulamentul SGP. În plus, Comisia se asigură ca țările care nu mai necesită 

preferințe unilaterale (datorită statutului lor îmbunătățit de venituri sau încheierii unui 

acord comercial cu UE) sunt eliminate din cadrul sistemului. În sfârșit, preferințele 

tarifare acordate în baza SGP sunt, de asemenea, eliminate pentru anumite secțiuni de 

produse ale unei țări, atunci când acestea devin suficient de competitive. 

 

În concluzie, SGP reformat a ameliorat dispozițiile privind protejarea intereselor 

financiare și economice ale UE. Produsele prea competitive sunt eliminate în mod regulat 

din cadrul sistemului și în prezent este în curs de desfășurare o anchetă de salvgardare cu 

privire la importurile de orez. 

 

3. CONCLUZII 

Evaluarea intermediară s-a concentrat în principal asupra evaluării rezultatelor reformei 

majore care a avut loc în 2012, astfel cum este concretizată în actualul Regulament SGP. 

Evaluarea a arătat că SGP actual al UE se menține în grafic în privința îndeplinirii 

obiectivelor sale. În cadrul limitelor stabilite de clauza de abilitare a OMC, SGP aduce 

beneficii economice clare țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce îl face relevant pentru 

nevoile de dezvoltare ale țărilor beneficiare. În plus, reforma din 2012 a reușit să 

concentreze preferințele asupra țărilor cu nevoile cele mai acute și a contribuit la 

dezvoltarea lor durabilă. În final, eficiența sistemului a rămas stabilă în perioada de 

implementare a actualului regulament.  

 

Prin urmare, nu este necesară modificarea Regulamentului SGP în acest stadiu, înaintea 

expirării sale la 31 decembrie 2023. 

                                                 
10  Aviz de inițiere a unei anchete de salvgardare privind importurile de orez Indica originare din 

Cambodgia și Myanmar, JO 2018/C 100/13, disponibil la: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0316(02)&from=EN 
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În conformitate cu recomandările studiului, implementarea Regulamentului SGP ar putea 

fi totuși îmbunătățită sub două aspecte importante: 

 

1. Îmbunătățirea transparenței monitorizării SGP+ și sporirea implicării 

societății civile atât în UE, cât și în țările beneficiare: În conformitate cu 

angajamentele sale din Comunicarea „Comerț pentru toți”, Comisia este hotărâtă 

să asigure transparența. În acest sens, au fost deja instituite o serie de măsuri 

pentru a asigura transparența și caracterul incluziv al procesului de monitorizare 

SGP+. Se realizează consultări regulate și la scară largă cu părțile interesate cu 

scopul de a permite actorilor societății civile, inclusiv ai societății civile locale, să 

se implice în proces. În plus, rapoartele bienale privind implementarea SGP sunt 

o sursă majoră de informații și sunt publicate imediat după transmiterea lor către 

Parlamentul European și Consiliu. Ar trebui remarcat, de asemenea, că rapoartele 

publice ONU și OIM sunt sursa primară de informații pentru monitorizarea 

SGP+. Comisia va explora modalități practice de îmbunătățire a transparenței 

monitorizării SGP+ și de aprofundare a implicării societății civile. 

 

2. Promovarea unei mai mari conștientizări a SGP în țările beneficiare: Succesul 

SGP depinde în mare măsură de utilizarea sistemului de către exportatorii din 

țările beneficiare și de gradul lor de conștientizare a normelor SGP. În această 

privință, există deja acțiuni și programe finanțate sau realizate de UE care au 

acest obiectiv
11

. Chiar dacă promovarea sistemului este în principal 

responsabilitatea țărilor beneficiare, UE ar putea face mai mult pentru a crește 

conștientizarea nu doar în rândul întreprinderilor, ci și în rândul organizațiilor 

societății civile, care au un rol important de jucat în implementarea convențiilor 

internaționale.  

 

Pe lângă pașii menționați mai sus privind implementarea SGP, studiul furnizează 

informații despre funcționarea sistemului și face observații pe marginea aspectelor care 

trebuie luate în considerare într-un sistem viitor.  

 

Actuala evaluare intermediară constituie o contribuție importantă la procesul de reflecție 

asupra următorului Regulament SGP. Comisia așteaptă cu interes discuțiile cu 

Parlamentul European, Consiliul și societatea civilă în această privință.  

 

 

                                                 
11  De exemplu, programele de asistență tehnică în domeniul comerțului, pe care UE le-a realizat în 

Pakistan și le desfășoară în prezent în Sri Lanka, precum și sprijinul acordat organizațiilor societății 

civile locale în cadrul unui program finanțat în temeiul Instrumentului european pentru democrație și 

drepturile omului. 
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