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B7-XXXX/XXXX

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acordurile de cooperare ale Uniunii 
Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenței –
calea de urmat
(2013/2921(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2012)0245),

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană 
referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul 
concurenței (12418/2012),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 
103 și 352, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0146/2013),

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind acordurile de cooperare ale UE în 
ceea ce privește punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenței – calea de urmat 
(O-XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

1. salută acordul propus între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la 
cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței 
(denumit în continuare „acordul”); consideră foarte pozitiv acest tip de acorduri de 
cooperare pentru aplicarea legislațiilor în domeniul concurenței într-un mediu economic 
din ce în ce mai globalizat în care cartelurile operează la nivel transfrontalier, iar fuziunile 
implică adesea jurisdicții multiple;

2. consideră că un astfel de acord cu Elveția este necesar, având în vedere situarea sa 
geografică strategică pentru UE și numărule de anchete desfășurate în paralel de ambele 
sisteme de justiție în ultimii ani; speră că urmărirea judiciară a cartelurilor internaționale și 
sancționarea abuzurilor transfrontaliere de poziție dominantă vor fi mai eficace odată cu 
adoptarea acestui acord și că riscul unor evaluări divergente în cele două jurisdicții se va 
diminua; invită Comisia și Comisia de Concurență din Elveția să fie la fel de hotărâte în 
lupta lor împotriva cartelurilor pentru că acestea vin în detrimentul bunăstării 
consumatorilor și inovării și au un impact negativ asupra competitivității ambelor 
economii;

3. regretă totuși că acordul nu poate prevede dispoziții cu caracter juridic obligatoriu în 
materie de cooperare și lasă o marjă de discreție importantă, în special în ceea ce privește 
„interesele importante”, care pot fi invocate de oricare dintre părți ca justificare pentru 
nerespectarea unei cereri prezentate de partea opusă; îndeamnă atât Comisia, cât și 
autoritățile elvețiene să coopereze în mod sincer și să nu se ascundă în spatele unor 
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concepte vag definite; invită autoritățile naționale din domeniul concurenței din UE să 
coopereze cu Comisia de Concurență din Elveția și între ele;

4. subliniază că este important să se asigure că garanțiile procedurale oferite celor două părți 
în sistemele lor juridice respective sunt respectate; solicită crearea unor mecanisme de 
siguranță pentru utilizarea și transmiterea informațiilor confidențiale; subliniază 
importanța protejării documentelor legate de cererile de clemență sau procedurile de 
tranzacție, în special împotriva unor eventuale dezvăluiri viitoare de informații în 
contextul unor proceduri de drept penal sau civil;

5. constată că ar fi de dorit o abordare coerentă în ceea ce privește recursurile împotriva 
deciziilor în ambele jurisdicții și invită Comisia și Comisia de Concurență din Elveția să 
analizeze această posibilitate de cooperare suplimentară;

6. invită statele membre și autoritățile lor naționale din domeniul concurenței să coopereze 
pe deplin cu Comisia pentru punerea eficace în aplicare a acestui acord; consideră că este 
esențial să se monitorizeze cu atenție punerea în aplicare a acestui acord pentru a învăța 
din experiență și a testa eventualele chestiuni problematice;

7. consideră că noutatea principală introdusă de acest tip de „acord de a doua generație”, și 
anume posibilitatea ca Comisia și Comisia de Concurență din Elveția să facă schimb de 
informații confidențiale, este un element pozitiv și consideră că acest acord ar putea fi 
considerat ca model pentru viitoarele acorduri bilaterale de cooperare pentru aplicarea 
politicii în domeniul concurenței; este de părere că UE ar trebui să adopte un cadru 
general care să stabilească o bază minimă comună și coerentă pentru orice negociere 
viitoare în acest sens, lăsând totuși Comisiei o marjă de manevră pentru realizarea unor 
obiective mai ambițioase de la caz la caz;

8. invită Comisia să promoveze în mod activ cooperarea pentru aplicarea politicii în 
domeniul concurenței la nivel internațional, mai ales în forurile multilaterale precum 
OMC, RIC și OCDE; își exprimă convingerea că acesta ar fi cel mai eficace mod de 
cooperare, având în vedere că anchetele implică adesea mai multe jurisdicții în care nu 
există acorduri bilaterale între toate părțile sau acestea au termeni diferiți; invită OCDE și 
RIC să dezvolte instrumente pentru încurajarea cooperării multilaterale și să actualizeze 
orientările în materie de bune practici;

9. constată că, deși cooperarea multilaterală nu este complet operațională, Consiliul și 
Comisia ar trebui să promoveze acest tip de acorduri bilaterale; încurajează Comisia să 
exploreze posibilitatea inițierii unor negocieri similare cu țările cu care au fost deja 
încheiate acorduri de primă generație, precum și cu alți actori internaționali importanți, 
precum China sau economiile emergente; subliniază faptul că o strategie de convergență 
în aplicarea la nivel mondial a politicilor antitrust ar trebui să includă o cooperare mai 
puternică cu autoritățile chineze din domeniul concurenței, punând, de asemenea, accentul 
pe garantarea faptului că legislația în domeniul concurenței în China nu este utilizată 
pentru a disimula urmărirea unor obiective de politică industrială;

10. constată totuși că este esențial un nivel suficient de similaritate între legislațiile în 
domeniul concurenței implicate și că trebuie să se garanteze că informațiile transmise de 
UE nu pot fi utilizate pentru a impune sancțiuni penale unor persoane fizice, atât timp cât 
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aceasta este opțiunea politică la nivel UE;

11. invită Comisia să informeze cu regularitate Parlamentul în ceea ce privește activitățile sale 
în domeniul cooperării internaționale, în special cu privire la negocierile în curs cu 
Canada;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
autorităților naționale în domeniul concurenței, Comisiei de Concurență din Elveția, 
OMC, OCDE și RIC.


