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SUGESTII

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

1. adresează Comisiei următoarele recomandări:

a. să își ia angajamentul de a asigura încheierea unui acord cuprinzător și ambițios în 
privința TTIP, care să stimuleze concurența loială pe ambele maluri ale Atlanticului, 
ținând cont de valorile economiei europene sociale de piață, aducând beneficii pentru 
consumatori, industrie și investitori, stimulând crearea de locuri de muncă de calitate 
și creșterea economică și asigurându-se că cooperarea în materie de reglementare nu 
subminează în vreun fel controlul democratic pe ambele maluri ale Atlanticului, 
urmărind, totodată, parcurgerea unei tranziții către o societate mai sustenabilă;

b. să acționeze imediat pentru ca chestiunea comerțului și investițiilor derulate de actorii 
financiari de pe ambele maluri ale Atlanticului, precum și cea a accesului egal pe piață 
pentru toți prestatorii de servicii din SUA și Europa, să fie reglementate pe baza celor 
mai înalte standarde, depunând în același timp eforturi pentru atingerea unor niveluri 
înalte de protecție, îndeosebi în sectoare precum sănătatea și siguranța, protecția 
consumatorilor, dreptul muncii, drepturile sociale, reglementarea serviciilor financiare, 
legislația mediului, siguranța alimentară și protecția datelor; să se asigure că nicio 
prevedere nu va împiedica în vreun fel viitoarea consolidare a unor astfel de standarde, 
fie pe fond, fie prin inducerea unui element inhibitor pentru activitatea de 
reglementare; și să se asigure că TTIP include un capitol specific dedicat IMM-urilor;

c. să susțină ideea că un acord adecvat privind standardele de reglementare poate 
constitui un precedent la nivel mondial pentru viitoarele acorduri comerciale și de 
investiții, reducând costurile pentru societăți, în special pentru IMM-uri, în întreaga 
lume;

d. să se asigure că principalii beneficiari ai TTIP pot fi IMM-urile, întrucât corporațiile 
mari beneficiază de economii de scară, care le permit un acces facil pe piețele de pe 
ambele maluri ale Atlanticului, și întrucât IMM-urile nu dispun de resursele 
financiare, juridice și de altă natură pentru a se adapta diferențelor de reglementare și 
altor bariere comerciale;

e. să promoveze sporirea transparenței și intensificarea schimbului de informații cu 
privire la normele privind ajutoarele de stat și la alocarea acestora, asigurând, totodată, 
furnizarea de servicii de interes economic general, precum și o cooperare mai strânsă 
între autoritățile în domeniul concurenței pe probleme privind fuziunile, normele 
antitrust, întreprinderile de stat și subvențiile; să ia măsuri imediate pentru a asigura 
includerea în acord a unui capitol referitor la concurență;

f. să acționeze imediat pentru a garanta că negocierile privind accesul pe piață al 
serviciilor financiare sunt combinate cu recunoașterea reciprocă și convergența către 
normele mai stricte a reglementărilor financiare, ceea ce presupune promovarea unor 
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standarde mai înalte și a interesului general ca principal obiectiv; să pledeze pentru 
standarde internaționale tot mai ridicate în contextul eforturilor de cooperare în curs 
din cadrul altor forumuri internaționale, inclusiv normele Basel III, fără a aduce 
atingere capacității autorităților UE și ale statelor membre de a reglementa și 
supraveghea produsele și practicile financiare în exercitarea atribuțiilor lor de 
reglementare și supraveghere;

g. să depună toate eforturile pentru a profita pe deplin de ocazia oferită de negocierile 
privind TTIP de a progresa împreună în domeniul serviciilor financiare într-un mod 
pozitiv și constructiv, ținând cont în același timp de ceea ce au realizat deja ambele 
părți în acest domeniu; printre subiectele de discuție s-ar putea număra consultările 
bilaterale înaintea adoptării de noi acte legislative, transparență față de părțile
interesate în cadrul discuțiilor bilaterale pe probleme financiare și o mai mare 
răspundere față de organismele alese;

h. să nu își asume angajamente suplimentare privind accesul pe piață pentru serviciile 
financiare, întrucât interconectarea, complexitatea și entitățile excesiv de mari 
generează și răspândesc riscuri sistemice și reprezintă o amenințare la adresa 
stabilității financiare;

i. să propună o directivă împotriva erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor 
(BEPS) pentru a pune capăt concurenței dăunătoare între întreprinderi, în special între 
cele multinaționale, care își organizează situația fiscală globală, de multe ori de 
cealaltă parte a Atlanticului, într-un mod care permite transferul profiturilor către 
jurisdicții cu impozite reduse, ținând seama de munca depusă de OCDE în acest sens; 
să garanteze că fondurile „offshore”, ai căror administratori își desfășoară activitatea 
pe ambele maluri ale Atlanticului, sunt obligate să își stabilească sediul „onshore” (în 
Uniunea Europeană); să ia măsuri imediate pentru a asigura un schimb automat de 
informații și raportarea fiscală defalcată pe țări, cu excepția IMM-urilor; să 
întocmească o definiție și o listă a paradisurilor fiscale la nivelul UE, ținând seama de 
munca depusă de OCDE în acest sens;

j. să ia măsuri imediate pentru a include în cadrul TTIP dispoziții juridice care să 
contracareze planificarea fiscală agresivă prin transferul sistematic al capitalului peste 
Atlantic și să se asigure că aceasta din urmă se bazează pe activitatea economică și nu 
se încearcă a se evita plata impozitelor în țara de producție; să asigure transparență și 
informații detaliate în ceea ce privește balanța de plăți transatlantică;

k. să ia măsuri imediate pentru a asigura o concurență loială și acces echitabil pe piață 
pentru companiile europene, inclusiv IMM-uri, la contracte publice și de achiziții 
publice din SUA și să garanteze că acestea din urmă includ prevederi obligatorii legate 
de respectarea criteriilor sociale, etice și de mediu; să recunoască că dezechilibrul 
actual între condițiile existente în Statele Unite și în Uniunea Europeană în ceea ce 
privește accesul pe piața contractelor și a achizițiilor publice constituie un caz de 
concurență neloială; să recunoască că 85 % din licitațiile publice din UE sunt deja 
deschise furnizorilor din SUA, în timp ce doar 32 % din licitațiile din SUA sunt 
deschise furnizorilor din UE; să se asigure că recent adoptatele norme UE privind 
achizițiile publice sunt respectate în continuare;
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l. să se asigure că recent adoptatele norme UE privind achizițiile publice sunt protejate și 
susținute în cadrul negocierilor, în special cu privire la accesul IMM-urilor la 
contractele publice, la criteriile de eligibilitate, care să fie bazate pe cel mai bun raport 
„calitate-preț”, și nu pe cel mai mic preț, la piețele rezervate alocate întreprinderilor 
din economia socială, la posibilitatea ca autoritățile contractuale să promoveze 
cooperarea între comunități, precum și că sunt menținute pragurile prevăzute de 
normele UE și internaționale pentru excluderea în cadrul procedurilor de licitație; să 
garanteze că întreprinderile din UE nu sunt discriminate când își depun candidatura în 
cadrul unei proceduri de achiziții publice în SUA și că beneficiază de un acces 
transparent echivalent cu cel acordat întreprinderilor americane în Europa, în temeiul 
normelor UE privind achizițiile publice;

m. să ia măsuri imediate proactive împotriva protecționismului și să aducă în discuție 
legislația care împiedică accesul european pe piața SUA;

n. să se asigure că absolut toate mecanismele de soluționare a litigiilor stabilite în cadrul 
TTIP sunt pe deplin transparente, se supun principiilor democratice și controlului 
democratic și nu impietează asupra dreptului guvernelor de a legifera;

o. să ia măsuri imediate pentru a garanta că se optează pentru o „abordare bazată pe o 
listă pozitivă”, astfel încât toate serviciile publice incluse în TTIP să fie menționate în 
mod explicit și pozitiv în acord, precum și că acordul nu include o clauză de standstill
sau de tip „ratchet clause”;

p. să recunoască și să scoată în evidență importanța permanentă a întreprinderilor de stat 
și a altor forme de proprietate publică în cazul unor servicii publice importante și a 
unor servicii de interes general și să ceară excluderea lor din acord; să se asigure că 
gestionarea serviciilor publice nu este afectată de TTIP, în conformitate cu mandatul 
acordat Comisiei de către statele membre;

q. să recunoască că TTIP va aduce mai multe beneficii IMM-urilor decât întreprinderilor 
mari; să aibă în vedere că eliminarea tarifelor, simplificarea procedurilor vamale și 
convergența standardelor privind produsele vor facilita în primul rând participarea 
IMM-urilor la comerțul transatlantic și că TTIP va fi primul acord de liber schimb care 
va avea un capitol dedicat IMM-urilor; să depună eforturi pentru a consolida 
cooperarea existentă între SUA și UE în ceea ce privește IMM-urile; să lucreze la 
crearea unor site-uri internet de unde atât IMM-urile din Europa, cât și cele din SUA s-
ar putea informa cu privire la tarifele, procedurile vamale și toate reglementările 
aplicabile referitoare la produse, la nivel federal și local în SUA, și la nivelul Uniunii 
și al statelor membre în UE; 

r. să se asigure că legislația europeană în domeniul concurenței este respectată în mod 
corespunzător în toate domeniile, în special în ceea ce privește piețele digitale;

s. să se asigure că drepturile și protecția lucrătorilor sunt respectate pe deplin în acord și 
că nu sunt subminate de accesul mai ușor pe piață și de creșterea concurenței;

t. să fie conștientă de faptul că acest acord este important atât din punct de vedere 
politic, cât și economic, deoarece este semnat de Europa și SUA, care constituie o 
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zonă caracterizată de securitate și valori comune legate de libertate, egalitate, 
democrație, drepturile omului și o economie socială de piață;

u. să fie pusă în gardă în privința incertitudinilor care există în legătură cu negocierile 
TTIP și, în vederea eliminării acestora, să asigure o transparență maximă a 
negocierilor și să demareze o campanie europeană de informare;

v. să ia măsuri suplimentare pentru o mai mare transparență a negocierilor, în special în 
ceea ce privește accesul direct la informații la nivel regional și local;

w. să asigure transparența negocierilor pe durata întregului proces în conformitate cu 
obligația Comisiei, impusă de articolul 218 alineatul (10) din TFUE, al cărui caracter 
statutar a fost confirmat recent într-o hotărâre a CJUE, de a informa pe deplin și de 
îndată Parlamentul pe parcursul tuturor etapelor negocierilor; să ia măsuri pentru a se 
ajunge la un acord cu administrația SUA cu privire la accesul tuturor parlamentarilor 
la versiunea consolidată a textelor de negociere; să asigure accesul public la 
documentele relevante ale tuturor părților privind negocierile, cu excepția celor care 
urmează să fie clasificate secrete, cu o justificare clară în fiecare caz în parte, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei;

x. să propună inițiative dedicate IMM-urilor cu privire la modalitatea de a obține acces 
pe piață și de a iniția investiții de cealaltă parte a Atlanticului;

y. să se asigure că Parlamentul European joacă un rol corespunzător în deciziile privind 
convergența reglementărilor care vor fi luate după ratificarea acordului.
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