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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la barierele din calea comerțului și a investițiilor
(2011/2115(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului (Acordul BTC) 
adoptat în 1994 ca parte a Rundei Uruguay a negocierilor OMC1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 
privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de 
normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC)2 (Regulamentul privind obstacolele în calea comerțului, 
TBR),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția din 13 octombrie 2005 
referitoare la perspectivele relațiilor comerciale dintre UE și China3, Rezoluția din 1 iunie 
2006 referitoare la relațiile economice transatlantice UE-SUA4, Rezoluția din 28 
septembrie 2006 referitoare la relațiile economice și comerciale ale UE cu India5, 
Rezoluția din 12 octombrie 2006 referitoare la relațiile economice și comerciale dintre UE 
și Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere interregional6, Rezoluția din 22 
mai 2007 privind Europa globală — aspecte externe ale competitivității7, Rezoluția din 19 
iunie 2007 privind relațiile economice și comerciale dintre UE și Rusia8, Rezoluția din 19 
februarie 2008 privind strategia UE pentru ameliorarea accesului pe piețele externe pentru 
întreprinderile europene9, Rezoluția din 24 aprilie 2008 intitulată „Spre o reformă a 
Organizației Mondiale a Comerțului”10,  Rezoluția din 5 februarie 2009 referitoare la 
relațiile economice și comerciale cu China11, Rezoluția din 26 martie 2009 referitoare la 
acordul de liber schimb UE-India12, Rezoluția din 21 octombrie 2010 referitoare la relațiile 
comerciale ale UE cu America Latină13, Rezoluția din 17 februarie 2011 referitoare la 
Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea14, Rezoluția din 6 aprilie 2011 
referitoare la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale15, 
Rezoluția legislativă din 10 mai 2011 referitoare la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 JO L 349, 31.12.1994, p. 71.
3 JO C 233 E, 28.9.2006, p. 103.
4 JO C 298 E, 8.12.2006, p. 235.
5 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 400. 
6 JO C 308 E, 16.12.2006, p. 182.
7 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 128.
8 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 95.
9 JO C 184 E, 6.8.2009, p. 16.
10 JO C 259 E, 29.10.2009, p. 77.
11 JO C 67 E, 18.3.2010, p. 132.
12 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 166.
13 JO C 12 E, 15.1.2011, p. 256.
14 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0141.



PE472.024v01-00 4/11 PR\876104RO.doc

RO

acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe1, Rezoluția din 
11 mai 2011 referitoare la stadiul actual al negocierilor privind Acordul de liber schimb 
UE-India2, Rezoluția din 11 mai 2011 referitoare la relațiile comerciale dintre UE și 
Japonia3, Rezoluția din 8 iunie 2011 referitoare la relațiile comerciale dintre UE și
Canada4, precum și Rezoluția din XX septembrie 2011 referitoare la o nouă politică 
comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia EUROPA 20205,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Europa globală: 
Concurența în lume – o contribuție la strategia UE pentru creștere și ocuparea forței de 
muncă” (COM (2006)0567),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Comerț, creștere și 
afaceri internaționale: Politica comercială – componentă cheie a strategiei UE 2020” 
(COM (2010)0612), 

– având în vedere raportul Comisiei către Consiliul European intitulat „Raport 2011 privind 
obstacolele în calea comerțului și a investițiilor – Angajarea partenerilor noștri economici 
strategici în ameliorarea accesului la piață: Priorități de acțiune privind eliminarea 
obstacolelor din calea comerțului” (COM(2011)0114),

– având în vedere raportul întocmit de Copenhagen Economics intitulat „Evaluarea 
barierelor din calea comerțului și a investițiilor între UE și Japonia”, publicat la 30 
noiembrie 2009,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, precum și avizele Comisiei 
pentru dezvoltare și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2011),

A. întrucât sistemul comercial multilateral bazat pe norme, instituit prin intermediul 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), reprezintă cadrul cel mai adecvat pentru 
reglementarea și promovarea unui comerț liber și echitabil;

B. întrucât UE ar trebui să acorde prioritate în continuare obținerii unui rezultat echilibrat în 
cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha (ADD) care să sprijine integrarea țărilor în curs 
de dezvoltare în sistemul comercial internațional și să contribuie la aplicarea normelor 
comerciale multilaterale printre toți membrii săi;

C. întrucât Statisticile OMC privind comerțul internațional pentru perioada 2000-2009 indică 
o creștere importantă a schimburilor comerciale în cazul acelor regiuni care și-au deschis 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)XXXX.
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piețele prin eliminarea sau reducerea semnificativă a barierelor din calea comerțului1;

D. întrucât Raportul 2011 privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor întocmit de 
Comisie prezintă exemple de cazuri în care accesul UE pe piețele unor diferite țări din 
lume, inclusiv ale unor economii industrializate și emergente majore, membre ale OMC, 
este îngreunat într-o mai mare măsură de diversele bariere netarifare (BNT) decât de 
tarifele comerciale care sunt eliminate în mod substanțial odată cu avansul globalizării;

E. întrucât producătorii din UE s-au confruntat cu dificultăți persistente la înregistrarea și 
protejarea indicațiilor lor geografice (IG) în SUA; întrucât SUA consideră o serie de 
denumiri de vinuri europene drept „semi-generice” (de exemplu „Champagne”), în pofida 
posibilei afectări a reputației și a cotei de piață a IG-urilor europene în cauză;

F. întrucât dificultățile producătorilor europeni pe piața autovehiculelor din Japonia se 
datorează și ritmului scăzut în care Japonia adoptă standardele internaționale relevante, 
având în vedere că Japonia a adoptat doar 40 din cele 126 regulamente CEE-ONU în 
temeiul Acordului din 1958 și că ritmul scăzut de adoptare de către Japonia limitează 
beneficiile dispozițiilor de recunoaștere reciprocă ale Acordului CEE-ONU din 1958; 
întrucât ciclul de încercare din Japonia de măsurare a emisiilor și a eficienței consumului 
de carburanți în cazul vehiculelor ușoare îngreunează calificarea vehiculelor ușoare 
europene pentru stimulentele fiscale japoneze acordate în funcție de performanțele de 
mediu; 

G. întrucât Rusia a crescut taxele la export pentru cupru de la 0% la 10% și pentru nichel de 
la 5% la 10% începând cu decembrie 2010, ceea ce a limitat exportul de materii prime 
esențiale pentru industriile europene, în special sectorul siderurgic2;

H. întrucât, timp de mai mult de un an, înregistrarea produselor cosmetice europene în China 
a fost aproape imposibilă, în special a celor care conțineau noi ingrediente, deoarece 
China nu dispunea de o definiție juridică adecvată a acestora din urmă și de orientări clare 
privind procedura ca atare3;

I. întrucât au apărut îngrijorări de la sfârșitul anului 2010 în legătură cu recomandările 
Autorității indiene de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (TRAI) referitoare la o 
politică de producție a echipamentelor de telecomunicații care ar acorda un acces 
preferențial pe piață produselor/echipamentelor de telecomunicații fabricate la nivel 
național, în principal prin subvenții și măsuri specifice de natură fiscală sau în domeniul 
achizițiilor publice4;

                                               
1 A se vedea și http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
2 A se vedea decizia adoptată de Comisia pentru măsurile de protecție vizând comerțul exterior din cadrul 
Guvernului rus prin Decretele nr. 892 și nr. 893 ale Guvernului rus din 12 noiembrie 2010.
3 Odată cu intrarea în vigoare în aprilie 2010 a Decretului nr. 856 din decembrie 2009, emis de Administrația de 
stat pentru produse alimentare și medicamente (SFDA) din China, este necesară înregistrarea produselor 
cosmetice. Problemele care au rezultat pentru societățile din UE au fost abordate în contextul dialogului de 
reglementare dintre DG SANCO și SFDA cu privire la produsele cosmetice.
4 Recomandările Autorității indiene de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (TRAI) referitoare la 
politica de producție a echipamentelor de telecomunicații din 12 aprilie 2011 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)



PE472.024v01-00 6/11 PR\876104RO.doc

RO

J. întrucât, la intrarea pe piața braziliană, societățile din UE au raportat deficiențe în 
protejarea și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și întârzieri 
considerabile la înregistrarea cererilor de brevete și de mărci comerciale referitoare la 
diverse produse, inclusiv cerințe suplimentare discriminatorii privind produsele 
farmaceutice; întrucât întârzierea ratificării de către Brazilia a Protocolului de la Madrid și 
neaderarea la tratatele privind internetul ale Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale (OMPI) afectează protecția eficace a DPI, iar sancțiunile nu sunt suficient de 
disuasive pentru a combate încălcarea DPI;

K. întrucât exportatorii din UE se confruntă cu multe tipuri de restricții pe alte piețe, de 
exemplu, în Vietnam, punctele de intrare limitate și cerința de documentație suplimentară 
pentru importul de vinuri și spirtoase, produse cosmetice și telefoane mobile1 sau, în 
Ucraina, evaluarea vamală împovărătoare, reclasificarea arbitrară a produselor și creșterea 
ratei TVA-ului aplicabil produselor agroalimentare, vinurilor și spirtoaselor, articolelor de 
îmbrăcăminte și utilajelor;

L. întrucât UE ar trebui să-și protejeze în mod activ industriile, de câte ori este necesar, de 
încălcarea normelor convenite, a standardelor și principiilor OMC de către partenerii săi 
comerciali, folosind toate mijloacele disponibile, inclusiv mecanismele multilaterale și 
bilaterale de soluționare a litigiilor și instrumentele de protecție comercială compatibile cu 
normele OMC,

1. consideră că eliminarea sau reducerea BNT și a altor obstacole de reglementare ar trebui 
să constituie prioritatea absolută de reglementare a noii politici comerciale a UE în 
temeiul Strategiei Europa 2020;

2. invită Comisia să abordeze în mod sistematic marea varietate, complexitatea tehnică și 
sensibilitatea politică a BNT ca parte a unei strategii cuprinzătoare, care să includă un 
dialog de reglementare consolidat, cu respectarea tuturor partenerilor comerciali ai UE, în 
special a celor de importanță strategică; 

3. insistă că abordarea BNT trebuie privită ca o prioritate absolută pe agenda Comisiei, în 
special prin armonizarea normelor tehnice pe baza standardelor internaționale;

4. invită Comisia să abordeze aceste aspecte larg răspândite și persistente în toate acordurile 
comerciale multilaterale și bilaterale, în special în acordurile de liber schimb (ALS), și să 
asigure faptul că BNT beneficiază cel puțin de o atenție similară celei acordate în prezent 
eliminării tarifelor, în special în cadrul negocierilor sale cu economiile industrializate și 
emergente;

5. consideră că Parlamentul European ar trebui să se concentreze în viitor pe modul în care 
BNT au fost abordate la evaluarea acordurilor de comerț pentru a asigura accesul 
exportatorilor și investitorilor europeni, în special al IMM-urilor, pe piețele țărilor terțe;

6. este de părere că, deși nu se poate stabili în acest moment o legătură directă între BNT și 
alte obstacole de reglementare specifice cu care se confruntă societățile din UE la intrarea 

                                               
1 Nota nr. 97 emisă de Vietnam la 6 mai 2011 de impunere a acestor două tipuri de cerințe pentru importul de 
vinuri și spirtoase, produse cosmetice și telefoane mobile, cu intrare în vigoare la 1 iunie 2011.
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pe piețele străine, pe de o parte, și pierderile efective de locuri de muncă din statele 
membre ale UE, pe de altă parte, ar fi de dorit ca Comisia, în consultare cu alte organizații 
internaționale relevante, să examineze dacă există vreo corelație între BNT specifice și 
pierderile efective de locuri de muncă;

7. subliniază faptul că Comisia ar trebui să examineze temeinic posibilitatea dezvoltării și 
instituirii unui mecanism de alertă timpurie pentru a detecta BNT și a-și consolida 
instrumentele analitice existente în vederea unei evaluări calitative a acestei probleme;

8. îndeamnă Comisia să îmbunătățească cooperarea de reglementare și convergența 
cerințelor de reglementare pe baza standardelor internaționale și, acolo unde este posibil, 
să se implice într-un dialog de reglementare care să abordeze barierele existente sau 
potențiale din calea comerțului pentru a limita numărul litigiilor și costurile comerciale 
asociate;

9. îndeamnă Comisia să promoveze răspândirea unor coduri de conduită în domeniul 
achizițiilor publice bazate pe standarde internaționale precum cele elaborate în cadrul 
Acordului privind achizițiile publice și să utilizeze sau să extindă dialogurile de 
reglementare existente pentru a consolida cooperarea cu privire la cadrul de reglementare 
și a favoriza eliminarea practicilor discriminatorii directe și indirecte existente;

10. încurajează întreprinderile și exportatorii din UE să utilizeze canalele existente, inclusiv 
plângerile TBR și registrul de plângeri din cadrul bazei de date privind accesul pe piață, 
pentru a raporta daunele materiale rezultate în urma diferitelor tipuri de bariere 
comerciale;

11. conchide că, pentru a beneficia pe deplin de avantajele liberalizării schimburilor 
comerciale în acele țări care își deschid piețele și elimină tarifele și BNT, partenerii 
comerciali ar trebui să convină perioade de tranziție cu privire la acordarea accesului pe 
piețe în anumite sectoare sensibile și la investițiile aferente sau, în cazuri excepționale, să 
le excludă complet;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

De-a lungul anilor, am devenit din ce în ce mai conștient de diferitele bariere din calea 
comerțului internațional. Mi-am dedicat mandatul de deputat în Parlamentul European 
combaterii protecționismului sub toate formele sale. Consider că un comerț liber și echitabil 
reprezintă cel mai bun mijloc de asigurare și menținere a unor condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderile europene care concurează la nivel internațional. Am fost 
întotdeauna un adept înfocat al sistemului comercial multilateral și al normelor adoptate în 
cadrul OMC, considerându-le mijloace optime de asigurare a unui tratament echitabil pentru 
toți partenerii comerciali mondiali.

Din aceste motive, am decis să examinez mai îndeaproape chestiunea barierelor netarifare, pe 
care societățile și exportatorii europeni, analiștii comerciali și, nu în ultimul rând, Comisia 
Europeană le-au identificat ca un obstacol care îngreunează din ce în ce mai mult liberul acces 
pe piețele țărilor partenere. Pentru ca să puteți înțelege mai bine problema respectivă, vă voi 
oferi o definiție, apoi vă voi invita să reflectați în legătură cu dificultățile de abordare a acestei 
chestiuni cu țara parteneră și, la final, voi dezvolta recomandările pe care le-am făcut în 
raport.

II. Definiția barierelor netarifare (BNT)1

Barierele netarifare (sau măsurile netarifare) se referă la toate măsurile de limitare a 
comerțului, altele decât taxele la import (tarifele) care limitează importurile. BNT au fost 
discutate pentru prima dată în cadrul Rundei Tokio a negocierilor comerciale multilaterale ale 
OMC, între septembrie 1973 și aprilie 1979.

Există două tipuri principale de BNT: primul constă în factori care influențează prețurile în 
mod direct, cum ar fi subvențiile la export sau rambursările, taxele compensatorii și 
antidumping, manipularea ratelor de schimb, metodele de evaluare a importurilor, suprataxele 
vamale, procedurile vamale de lungă durată, reglementările sanitare, stabilirea unor prețuri 
minime de import, standardele și procedurile de inspecție nerezonabile. Al doilea regrupează 
factorii care influențează prețurile în mod indirect, cum ar fi acordarea de licențe de import, 
contigentele de import și restricțiile „voluntare” la export. Acest tip poate fi completat cu 
restricțiile privind distribuția sau alte practici neconcurențiale și cu interdicțiile care pot, de 
asemenea, denatura comerțul.

III. Complexitatea problemei

BNT sunt tehnice, complexe și sensibile din punct de vedere politic, deoarece unele dintre 
aceste măsuri sunt aplicate de guverne în așa-zisul interes public. De exemplu, reglementările 
tehnice, standardele minime și sistemele de certificare privind sănătatea și siguranța 
                                               
1 Pentru mai multe informații, a se consulta glosarul online al OMC de la adresa 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm sau glosarul OCDE disponibil la:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 sau Dicționarul economic online: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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consumatorilor pot să nu constituie ca atare bariere în calea comerțului, pentru că pot fi 
aplicate în scopuri politice legitime. Totuși, chiar natura lor potențial legitimă duce la 
folosirea abuzivă în anumite cazuri a acestor tipuri de instrumente politice, eliminarea lor 
fiind dificilă. BNT reprezintă aspectele sensibile din punct de vedere politic ale comerțului 
mondial. 

Prin urmare, pentru a distinge măsurile legitime de siguranță de protecționismul deghizat, 
consider că Uniunea Europeană, care dispune de competențe exclusive în domeniul 
comerțului și al investițiilor, ar trebui să abordeze BNT în cadrul unei strategii cuprinzătoare 
depunând eforturi diplomatice în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă și 
inițiind un dialog de reglementare consolidat cu partenerii comerciali ai UE, în special cu cei 
strategici, pentru a plasa BNT în centrul negocierilor internaționale, unde comerțul se 
împletește cu politica.

IV. Recomandări pentru prevenirea și soluționarea problemei

A. Măsuri preventive

Obiectivul meu îl reprezintă acțiuni proactive ale Comisiei de eliminare sau cel puțin de 
reducere a impactului restrictiv al BNT asupra capacității întreprinderilor europene de a intra 
pe piețele străine.  După părerea mea, aceasta trebuie să fie o prioritate absolută a noii politici 
comerciale a UE în temeiul Strategiei Europa 2020. Comisia ar trebui să sesizeze toți 
partenerii comerciali ai UE în legătură cu BNT, în special partenerii strategici cu care UE 
desfășoară majoritatea schimburilor sale comerciale. 

UE ar trebui, de asemenea, să-și revizuiască cu atenție propriile măsuri comerciale pentru a 
elimina toate obstacolele nelegitime din calea comerțului liber și deschis și să conducă lupta 
împotriva BNT. În plus, Comisia ar trebui să abordeze această problemă ca parte a agendei 
sale privind OMC. Revizuirea periodică a Acordului OMC privind barierele tehnice în calea 
comerțului (Acordul BTC)1, care promovează standarde internaționale de reglementare ce 
permit protecția intereselor legitime ale fiecărei țări, ar trebui utilizată pentru a oferi noi 
oportunități de examinare a posibilității introducerii unor noi standarde internaționale și a 
unor bune practici de reglementare. În acest scop, mi se pare potrivit să se aibă în vedere 
promovarea armonizării normelor tehnice sau principiul recunoașterii reciproce. 

În paralel cu ofensiva la nivelul OMC, aș recomanda Comisiei și Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) să colaboreze cu partenerii comerciali ai UE pentru a lupta în mod 
activ împotriva BNT. Sunt conștient de dificultatea sarcinii respective, dar acest lucru nu 
trebuie să reprezinte o scuză pentru a neglija acest aspect în cadrul negocierilor comerciale 
internaționale bilaterale sau multilaterale. Ar trebui să se acorde o atenție specială tuturor 
negocierilor privind acordurile de liber schimb (ALS) existente sau viitoare care implică UE. 
Sunt sigur de angajamentul Parlamentului European de a menține acest aspect în centrul 
agendei sale politice la evaluarea acordurilor comerciale, înainte de a le aproba. 

                                               
1 Acordul BTC a fost adoptat în 1994 ca parte a Rundei Uruguay a negocierilor OMC. Acesta actualiza un acord 
anterior încheiat în 1979 în decursul Rundei Tokio, cunoscut drept „Codul standardelor”, care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 1980. Acordul BTC poate fi consultat pe pagina de internet a OMC la adresa 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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B. Măsuri corective

În ceea ce privește ALS dintre UE și țări terțe, este esențial să se garanteze faptul că aceste 
acorduri asigură o reciprocitate suficientă cu privire la accesul pe piață și beneficiile reciproce 
pentru ambele părți. În plus, mi se pare adecvată includerea în fiecare ALS a unui mecanism 
bilateral de salvgardare care să includă măsuri corective adecvate, compatibile cu normele 
OMC, pentru a preveni afectarea sau posibila afectare a întreprinderilor europene și a
intereselor legitime ale partenerului comercial, promovând treptat principiul liberului schimb. 

Negocierile bilaterale și multilaterale constituie, de asemenea, o oportunitate pentru 
consolidarea de către Comisie a cooperării în materie de reglementare cu partenerii comerciali 
ai UE în cadrul dialogurilor la nivel înalt care ar trebui utilizate pentru a promova echivalența 
și convergența standardelor internaționale în toate sectoarele, inclusiv în domeniul achizițiilor 
publice. Scopul ultim îl reprezintă limitarea numărului litigiilor și a costurilor lor aferente 
suportate de întreprinderile europene, fără a aduce atingere calității cadrului de reglementare 
rezultat. 

Pentru o mai bună sensibilizare a publicului cu privire la BNT și pentru motivarea 
întreprinderilor și a autorităților publice în vederea combaterii lor, Comisia ar trebui, de 
asemenea, să colecteze informații de la OMC, OCDE și oricare altă organizație comercială 
internațională relevantă în ceea ce privește activitățile desfășurate sau în curs legate de o 
posibilă corelație între existența BNT și pierderile de cote de piață potențiale și impactul 
acestui lucru în termeni de pierderi potențiale sau efective de locuri de muncă. În privința 
respectivă, aș dori, de asemenea, ca Comisia să examineze posibilitatea dezvoltării și 
instituirii unui mecanism de alertă timpurie pentru detectarea BNT în vederea consolidării 
instrumentelor analitice existente pentru o evaluare calitativă de impact a acestei probleme. 
Cu timpul, acesta ar putea duce la elaborarea unui tablou de bord care utilizează indicatori ce 
măsoară impactul negativ al BNT pe baza, de exemplu, a factorilor menționați la articolul 10 
din Regulamentul privind obstacolele în calea comerțului1 (TBR) care constituie elementele 
de sprijin pentru o plângere TBR. 

Comisia, mai precis Direcția Generală Comerț, ar trebui să desfășoare o campanie de 
informare și să organizeze periodic ateliere destinate întreprinderilor și exportatorilor din UE 
pentru a-i ajuta, după caz, să depună o plângere TBR. Aceasta din urmă rămâne un instrument 
valid de raportare a primelor indicii referitoare la barierele comerciale sau alte practici 
comerciale neloiale, cum ar fi BNT impuse într-o altă țară, care cauzează daune comerciale 
unei întreprinderi europene fie în cadrul UE sau în acea țară străină2.

V. Concluzie

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994.
2 Informațiile necesare privind plângerile TBR pot fi consultate pe pagina de internet a Comisiei (DG Comerț) la 
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-barriers/complaints/
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În concluzie, se poate afirma că beneficiile liberalizării comerțului sunt cel mai evidente în 
acele țări care au eliminat tarifele și BNT pentru a exploata la maximum oportunitățile oferite 
de o piață deschisă, compensând în același timp posibilele externalități negative ale unei 
liberalizări extensive prin stabilirea de comun acord cu partenerii lor comerciali a unor 
excepții cu caracter tranzitoriu. Acestea din urmă se pot prezenta sub forma unor perioade 
adecvate de introducere treptată care protejează anumite sectoare sensibile din cadrul 
economiei fiecărui partener pentru a-i permite o adaptare și pregătire progresivă în vederea 
concurenței globale, înaintea deschiderii sale efective. Negociatorii comerciali ai UE au 
sarcina dificilă de a găsi un echilibru adecvat între liberalizarea schimburilor comerciale și 
închiderea temporară a pieței în toate negocierile comerciale, în special în cadrul ALS. 


