
AD\1054091RO.doc PE546.630v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Comisia pentru afaceri externe

2014/2228(INI)

1.4.2015

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe 
marginea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)
(2014/2228(INI))

Raportor pentru aviz: Francisco José Millán Mon



PE546.630v03-00 2/5 AD\1054091RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\1054091RO.doc 3/5 PE546.630v03-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că UE și SUA sunt parteneri strategici; subliniază că Parteneriatul transatlantic 
pentru comerț și investiții (TTIP) constituie cel mai semnificativ proiect recent UE-SUA 
și că acesta ar trebui să dea un nou impuls parteneriatului transatlantic în ansamblul său, 
dincolo de aspectele sale comerciale; subliniază că încheierea cu succes a acestuia are o 
deosebită importanță geopolitică, într-un moment în care SUA se orientează spre Asia și 
încheie Parteneriatul transpacific; subliniază că se preconizează că TTIP va avea un 
impact pozitiv asupra locurilor de muncă, a creșterii economice și a competitivității pentru 
cele două economii, ambele fiind afectate de criză; subliniază că aceste negocieri ar trebui 
să se realizeze în modul cel mai transparent și deschis cu putință;

2. subliniază că politica comercială constituie o parte esențială a acțiunii externe a UE și, ca 
atare, trebuie să fie formulată într-un mod care să fie în concordanță cu alte politici 
externe și instrumente de politică; încurajează, prin urmare, o mai mare interacțiune între 
comisari, direcțiile generale de resort, Serviciul European de Acțiune Externă și statele 
membre;

3. ia act de importanța strategică a TTIP în consolidarea și modelarea comerțului mondial 
bazat pe norme și a guvernanței economice mondiale întemeiate pe valorile împărtășite de 
UE și SUA, în special în contextul unei lumi tot mai multipolare; ia act de faptul că 
impactul acestuia ar depăși implicațiile bilaterale, facilitând instituirea unor reglementări, 
norme și standarde comune, care ar putea fi adoptate ulterior la nivel mondial; subliniază, 
în această privință, că negocierile bilaterale desfășurate de UE nu trebuie să constituie un 
substitut, ci mai degrabă o rampă de lansare pentru liberalizarea în continuare a 
comerțului în cadrul OMC;

4. subliniază faptul că TTIP nu trebuie să reducă standardele, în special în domenii 
importante precum protecția consumatorilor, sănătate, drepturile lucrătorilor sau mediul, 
ci trebuie mai degrabă să ia în considerare diferențele dintre sistemele de reglementare ale 
UE și SUA și să urmărească atingerea unor standarde comune mai înalte ca model pentru 
toate țările lumii, deoarece acest lucru ar consolida poziția economică a UE la nivel 
mondial, promovând totodată valorile noastre; subliniază faptul că nicio dispoziție din 
capitolul privind protejarea investițiilor nu ar trebui interpretată în sensul subminării 
dreptului de reglementare al UE și al statelor membre, conform competențelor acestora, în 
urmărirea obiectivelor de politică publice legitime;

5. subliniază faptul că ambele părți la TTIP trebuie să își asume angajamentul de a încuraja 
întreprinderile să respecte Orientările OCDE privind întreprinderile multinaționale; 
constată că părțile ar trebui să colaboreze cu sindicatele pentru a monitoriza respectarea 
acestor orientări de către întreprinderile multinaționale;

6. solicită Comisiei, privitor la achizițiile publice, să ia în considerare natura sensibilă a 
domeniilor apărării și securității și să ia în considerare obiectivele stabilite de șefii de stat 
și de guvern, în cadrul Consiliului pentru apărare din 2013, de promovare a înființării unei 
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piețe europene de securitate și apărare, precum și a unei baze industriale și tehnologice de 
apărare europeană (EDTIB); 

7. subliniază că încheierea TTIP creează perspectivele unui spațiu economic extins, care ar 
include țări terțe cu care UE și SUA întrețin relații comerciale și economice strânse; 
solicită Comisiei să se asigure că orice acord final va putea fi extins, pentru a permite o 
colaborare mai strânsă cu țări cu care UE și SUA au acorduri de liber schimb și să se 
consulte în acest proces în special cu țările asupra cărora TTIP ar avea un impact, precum 
Mexic și Canada, ca urmare a Acordului Nord-American de Liber-Schimb, Turcia, ca 
urmare a uniunii sale vamale cu UE și țările SEE; constată că anumite studii indică faptul 
că TTIP ar avea un impact pozitiv asupra economiilor țărilor terțe, inclusiv noi 
oportunități oferite țărilor în curs de dezvoltare;

8. subliniază că aprovizionarea cu energie a UE depinde în mare măsură de surse externe și 
solicită, prin urmare, Comisiei să se asigure că în TTIP va fi inclus un capitol important 
privitor la energie; subliniază potențialul TTIP în diversificarea aprovizionării cu 
hidrocarburi a UE și contribuția la securitatea energetică a acesteia; îndeamnă Comisia să 
analizeze metodele prin care acest potențial ar putea fi exploatat, cu respectarea unor 
standarde ecologice ridicate, a tranziției spre economii cu emisii reduse și a obiectivelor 
ambițioase ale UE de luptă împotriva schimbărilor climatice; subliniază faptul că acordul 
nu ar trebui să influențeze dreptul fiecărei părți de a controla explorarea și exploatarea 
resurselor sale de energie;

9. consideră că acest acord ar trebui însoțit de o aprofundare a cooperării parlamentare 
transatlantice și că, în viitor, consolidarea legăturilor comerciale și de investiții prin 
intermediul TTIP ar trebui să conducă la un cadru politic mai larg și mai consolidat, în 
vederea dezvoltării de abordări comune, a consolidării parteneriatului strategic și a 
îmbunătățirii cooperării globale între UE și SUA; subliniază că instrumentele create 
pentru consolidarea cooperării nu ar trebui să afecteze procedurile legislative europene sau 
ale SUA și că legiuitorii trebuie să fie întotdeauna implicați în mod adecvat, cu 
respectarea drepturilor lor parlamentare, în orice organism care ar putea fi creat în scopul 
colaborării în materie de reglementare; subliniază necesitatea de a implica și toate părțile 
interesate relevante;

10. reamintește Comisiei că suprimarea de către SUA a regimului de vize pentru cinci state 
membre UE este încă în așteptare;

11. ia act de faptul că Comisia adoptă măsuri în vederea creșterii transparenței negocierilor; 
recunoaște faptul că s-au înregistrat deja progrese; solicită Comisiei să-și continue 
eforturile, inclusiv în relația cu autoritățile SUA, în favoarea unei transparențe 
parlamentare mai mari a negocierilor, inclusiv privind accesul din timp la mai multe 
documente din cadrul negocierilor; subliniază că o comunicare adecvată cu societatea 
civilă este esențială pentru asigurarea succesului acordului și invită Comisia și statele 
membre să își intensifice activitățile de informare; își exprimă speranța că abordarea mai 
transparentă a Comisiei se va aplica și altor negocieri comerciale.
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