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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

1. salută comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și 

de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497); 

2. subliniază corelația dintre piața unică și politica comercială a UE, care ar trebui să fie 

perfect compatibile atât între ele, cât și în relație cu politicile și valorile mai largi ale 

Uniunii; consideră că un comerț cu caracter deschis, responsabil și liber, având la bază 

reguli eficiente, transparente și ferme, este esențial pentru realizarea întregului potențial al 

pieței unice, funcționând, crescând și acționând în interesul reciproc al cetățenilor, al 

consumatorilor și al întreprinderilor, mai ales a celor mici și mijlocii; 

3. subliniază că, dat fiind statutul UE de cea mai mare economie din lume, promovarea unui 

comerț sustenabil și responsabil reprezintă instrumentul său cel mai solid pentru 

sprijinirea intereselor, a investițiilor și a companiilor europene și pentru promovarea 

valorilor europene în străinătate, stimulând totodată creșterea economică și investițiile și 

generând locuri de muncă pe plan intern; sprijină obiectivul Comisiei de accentuare a 

sinergiilor între politicile comerciale și relative la piața internă și recomandă să se acorde 

prioritate măsurilor ce vizează generarea de locuri de muncă; 

4. reamintește că deschiderea comerțului conduce la o productivitate sporită, contribuie la 

creșterea competitivității externe și a creat aproape un loc de muncă din șapte pe piața 

unică, precum și beneficii semnificative pentru consumatori; 

5. consideră că, în actualul context economic și comercial, măsurile protecționiste au devenit 

desuete și chiar negative, în anumite cazuri, pentru statele care le introduc, dat fiind că 

bunurile și serviciile europene fac parte din lanțuri valorice cu caracter global; consideră 

însă că actualul sistem de protecție comercială din UE trebuie actualizat, pentru a oferi un 

răspuns adecvat comportamentelor neloiale care afectează comerțul internațional într-o 

lume globalizată; solicită Comisiei și statelor membre să consolideze lanțurile valorice 

transfrontaliere de bunuri și servicii, sporind competitivitatea economiilor noastre și 

creșterea economică, prin reducerea barierelor comerciale nejustificate; 

6. subliniază că este important să se garanteze că UE și partenerii săi comerciali respectă 

aceleași norme; reamintește faptul că UE trebuie să folosească toate instrumentele pe care 

le are la dispoziție pentru a combate cu fermitate concurența neloială și nerespectarea 

principiilor OMC și a angajamentelor asumate de partenerii săi comerciali; 

7. consideră că participarea IMM europene la lanțurile valorice globale are legătură directă 

cu procesul de internaționalizare; în acest sens, solicită Comisiei să ia mai multe măsuri 

pentru a facilita accesul IMM pe piețe terțe; 

8. salută comentariile formulate în strategie cu privire la rolul pe care îl joacă investițiile 

străine directe în statele membre și pe piața unică și sprijină toate eforturile către 

încurajarea creșterii ISD în Europa; 
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9. recunoscând faptul că achizițiile publice reprezintă 15-20 % din PIB-ul global, este de 

acord cu Comisia cu privire la necesitatea de a avea o abordare cuprinzătoare și 

ambițioasă cu privire la achizițiile publice, în special în cadrul TTIP, doar 32 % din piața 

Statelor Unite fiind deschisă în prezent companiilor din UE; ia act de faptul că UE și-a 

deschis deja piețele de achiziții publice în mare măsură, însă întreprinderile europene încă 

se confruntă cu restricții în străinătate și cu lipsa reciprocității; solicită Comisiei să ia de 

urgență măsuri pentru îmbunătățirea substanțială a accesului transparent și reciproc pe 

piață pentru companiile europene în străinătate, menținând totodată accesul liber la piața 

unică; ia act de propunerea modificată a Comisiei privind Instrumentul pentru achiziții 

publice internaționale; 

10. solicită Comisiei să se asigure că în cadrul negocierilor se respectă noile directive privind 

achizițiile publice și concesionările, în special în ceea ce privește definiția cooperării 

dintre instituțiile publice, excluderile, accesul IMM și aplicarea criteriilor MEAT; solicită 

o trecere mai rapidă la achizițiile electronice, pentru a se facilita accesul companiilor, în 

special al IMM, la procedurile de achiziții publice; 

11. consideră că, potrivit unor principii juridice și logice rezonabile, reclamanții trebuie să își 

motiveze afirmațiile în cadrul unei anchete și să demonstreze că respectivele măsuri sunt 

în interesul mai larg al Comunității; 

12. salută angajamentul Comisiei potrivit căruia niciun acord comercial nu va scădea 

standardele în materie de protecție a consumatorilor consacrate în Europa, inclusiv în 

contextul revoluției digitale; subliniază că Parlamentul va verifica în continuare 

îndeaproape dacă negocierile în curs respectă acest angajament; 

13. solicită crearea de instrumente pentru sprijinirea consumatorilor în ceea ce privește 

comerțul transfrontalier de bunuri și servicii cu țări terțe, de exemplu prin puncte de 

contact online care să furnizeze informații sau să ofere asistență în cazul litigiilor; 

14. este de acord cu Comisia că politica comercială poate funcționa numai dacă Europa 

continuă să se concentreze pe eliminarea obstacolelor din calea realizării pieței unice, pe 

soluționarea problemei fragmentării reglementărilor, pe reducerea birocrației și pe 

creșterea competitivității în cadrul pieței unice în sectorul terțiar; solicită Comisiei să țină 

cont de recomandările Parlamentului în ceea ce privește eliminarea barierelor netarifare de 

pe piața unică, pentru a asigura comerțul liber în interiorul și în afara frontierelor Uniunii; 

salută angajamentele Comisiei de a supune toate inițiativele comerciale importante unor 

evaluări detaliate ale impactului și încurajează Comisia să recurgă la evaluări ulterioare; 

este în favoarea unei transparențe reciproce crescute și a îmbunătățirii proceselor de 

reglementare din cadrul acordurilor comerciale, fără impietarea dreptului național de 

legiferare; 

15. ia act de negocierile pentru un acord privind comerțul cu servicii (TiSA) și subliniază 

faptul că, întrucât serviciile reprezintă deja 70 % din PIB-ul și din ocuparea forței de 

muncă în UE, furnizorilor de servicii trebuie să li se asigure un acces sporit pe piețele din 

afara Europei; solicită ca avansarea în negocierile privind TiSA să respecte pozițiile 

ilustrate în rezoluția Parlamentului; reamintește faptul că Comisia trebuie să țină cont de 

interesele diferitelor state membre atunci când negociază programele de angajament TiSA 

și TTIP; totodată, salută angajamentul de a nu solicita guvernelor să își modifice 

modalitățile de reglementare sau de finanțare a serviciilor publice; 
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16. ia act de negocierile privind TTIP și subliniază că încheierea cu succes a acestora este 

foarte importantă din punct de vedere politic; solicită Comisiei să țină cont de raportul 

Parlamentului și, mai ales, de avizul Comisiei pentru piața internă și protecția 

consumatorilor; solicită încheierea cât mai rapidă a negocierilor, având ca obiectiv un 

acord ambițios, cuprinzător și echilibrat; invită Comisia să exercite o presiune sporită 

asupra omologilor săi americani, astfel încât aceștia să formuleze propuneri și 

angajamente care să conducă la avansarea negocierilor; 

17. recunoaște faptul că transparența politicii comerciale este importantă pentru încrederea 

consumatorilor într-o mai bună legiferare și în legitimitatea politicii comerciale a UE în 

străinătate; invită Comisia, prin urmare, să mențină un nivel de transparență a negocierilor 

cât mai înalt, care să includă accesul la textele supuse negocierii și consultarea cu 

societatea civilă pe tot parcursul procesului; 

18. solicită o mai bună cooperare internațională în materie de reglementare, în special cu 

Statele Unite și Japonia; 

19. salută faptul că se pune accent pe piața unică digitală, drept componentă a pieței digitale 

globale și pe prevenirea apariției de noi bariere în calea comerțului cu bunuri și servicii 

digitale și a comerțului electronic; sprijină toate măsurile menite să sporească fluxul liber 

al datelor, cu condiția respectării tuturor standardelor UE de protecție a datelor și toate 

eforturile de realizare a unei mai bune facilitări a comerțului online la nivel multilateral și 

în paralel cu OMC; subliniază importanța respectării normelor UE de protecție a datelor; 

este complet de acord cu afirmația potrivit căreia cooperarea în materie de reglementare, 

recunoașterea reciprocă și armonizarea standardelor sunt cele mai bune instrumente de 

abordare a provocărilor economiei digitale; 

20. atrage atenția asupra nivelului ridicat al competitivității externe a furnizorilor europeni de 

servicii; solicită Comisiei să urmărească, în negocierile comerciale, atât liberalizarea 

progresivă și reciprocă a serviciilor, cât și o politică de îmbunătățire a transparenței și a 

previzibilității normelor și reglementărilor, astfel încât cetățenii și antreprenorii din țările 

în curs de dezvoltare să poată avea acces la o gamă mai largă de servicii, unele dintre 

aceste putând fi furnizate de furnizori europeni de servicii extrem de competitivi; 

21. invită la negocieri, în cadrul sau în paralel cu cele pentru acordurile comerciale, pentru 

creșterea mobilității profesioniștilor, a lucrătorilor și a studenților și recunoașterea 

reciprocă a calificărilor profesionale; invită Comisia să se asigure că astfel de măsuri 

respectă principiile consacrate prin Directiva privind serviciile, îndeosebi articolul 16; 

solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la stadiul actual de punere în 

aplicare a Directivei privind cartea albastră și dacă aceasta funcționează în practică; 

22. încurajează utilizarea și crearea de noi standarde tehnice internaționale, bazate pe evaluări 

de impact, precum și toate eforturile de a asigura angajamentul deplin al partenerilor 

noștri comerciali în cadrul organismelor internaționale de standardizare; cu toate acestea, 

nu consideră că lipsa unui standard internațional comun ar trebui să împiedice 

recunoașterea reciprocă a echivalenței, acolo unde este cazul, sau eforturile în direcția 

unor standarde tehnice transatlantice comune; 

23. subliniază faptul că este necesar un sistem de control vamal automatizat, pe lângă o mai 

bună cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței din statele 
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membre, pentru ca transferul de bunuri să se efectueze mai rapid și să fie contracarate 

produsele contrafăcute în cadrul lanțurilor globale de aprovizionare, asigurând totodată  

calitatea controlului și a protecției consumatorilor în ceea ce privește bunurile și serviciile 

importate; sprijină inițiativa Comisiei de consolidare a cooperării vamale internaționale, și 

încurajează Comisia și statele membre să colaboreze în sensul prevenirii accesului în UE a 

unor produse ce încalcă DPI și al punerii în aplicare a DPI la nivelul tuturor partenerilor 

comerciali; 

24. evidențiază importanța promovării inovării și a calității ca valoare adăugată a produselor 

europene; consideră că recunoașterea indicațiilor geografice în acordurile comerciale ar 

trebui tratată cu prioritate; 

25. salută acțiunile Comisiei în direcția combaterii corupției prin comerțul internațional; 

26. invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită ideii de a înființa un 

serviciu vamal unificat al UE pentru o aplicare mai eficace a normelor și a procedurilor 

vamale pe întreg teritoriul vamal al UE; 

27. subliniază faptul că noua strategie comercială a UE nu se poate limita la deschiderea de 

noi negocieri, ci trebuie, de asemenea, să asigure punerea corespunzătoare în aplicare a 

acordurilor negociate și să combată ridicarea unor noi bariere netarifare nejustificate între 

UE și partenerii săi comerciali, care limitează accesul eficace al întreprinderilor pe piețele 

externe. 
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