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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
comerț internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Declarația comună din 13 februarie 2013 a președintelui SUA, Barack 
Obama, a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și a președintelui 
Consiliului European, Herman Van Rompuy1,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 20132 referitoare la negocierile privind acordul 
comercial și de investiții între UE și SUA,

– având în vedere Directivele pentru negocierea privind Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii din 14 iunie 
20133,

– având în vedere rapoartele din 2013 și 2014 elaborate de Reprezentantul comercial al 
Statelor Unite privind măsurile sanitare și fitosanitare4,

– având în vedere rapoartele din 2013 și 2014 elaborate de Reprezentantul comercial al 
Statelor Unite privind barierele tehnice în calea comerțului5,

– având în vedere studiile elaborate de Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii în 
octombrie 20136, „Implicațiile juridice ale Parteneriatului transatlantic pentru comerț și 
investiții (TTIP) pentru acquis-ul comunitar”, și în noiembrie 20147, „Domenii legislative 
ale Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) relevante pentru ENVI”,

– având în vedere nota de informare a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD)8 din iunie 2014 referitoare la soluționarea litigiilor între 
investitori și stat (ISDS) în Statele Unite și Uniunea Europeană, 

– având în vedere articolele 168 și 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
în special principiul precauției de la articolul 191 alineatul (2),

– având în vedere strategia integrată a UE în ceea ce privește siguranța alimentară („de la 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/ro/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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fermă la consumator”) elaborată în 20041,

– având în vedere rezultatele Eurobarometrului din noiembrie 2014 privind Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții;

– având în vedere Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie, în cadrul 
punerii în aplicare a Strategiei tematice privind poluarea aerului, precum și legislația 
privind categoriile specifice de surse, cum ar fi Euro V/VI, Euro VI, în scopul de a reduce 
poluarea aerului care cauzează 400 000 de decese premature în Europa;

A. întrucât comerțul a generat creștere economică, locuri de muncă și prosperitate de-a lungul 
mai multor generații în Europa; întrucât comerțul și investițiile nu sunt totuși obiective în 
sine, ci ar trebui să constituie un mijloc de ridicare a standardului de viață, de sporire a 
calității vieții, de protecție și de promovare a sănătății publice și să contribuie la asigurarea 
ocupării totale a forței de muncă, permițând, totodată, utilizarea sustenabilă a resurselor 
mondiale, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă, în vederea atât a protejării, 
cât și a conservării mediului;

B. întrucât, potrivit rezultatelor Eurobarometrului din noiembrie 2014, în 25 din cele 28 de 
state membre, majoritatea cetățenilor europeni se declară a fi în favoarea unui parteneriat 
transatlantic pentru comerț și investiții;

C. întrucât Europa, fiind un continent care se confruntă cu un proces de îmbătrânire a 
populației, cu o precaritate a materiilor prime, cu rate ale natalității scăzute și cu un model 
social bazat pe cheltuieli sociale mari ca proporție din PIB, va depinde din ce în ce mai 
mult de creșterea economică din afara UE pentru a putea produce bunăstare pe plan 
național, care să sprijine sistemele sale sociale care vor fi supuse unor presiuni puternice, 
în principal ca urmare a creșterii speranței de viață și a reducerii populației active;

D. întrucât, potrivit directivelor Consiliului pentru negocierea TTIP2, obiectivul acordului 
este de a  intensifica schimburile comerciale și investițiile între UE și SUA, prin 
producerea de noi oportunități economice pentru crearea de locuri de muncă și pentru 
creșterea economică, prin sporirea accesului pe piață și a compatibilității normative, prin 
eliminarea obstacolelor de reglementare inutile în calea comerțului și creând condiții 
propice pentru stabilirea unor standarde mondiale, recunoscând, totodată, că dezvoltarea 
durabilă este un obiectiv major al celor două părți și că părțile nu vor încuraja comerțul 
sau investițiile străine directe prin slăbirea legislației și a standardelor interne în domeniul 
mediului, sănătății și siguranței; întrucât Comisia Europeană3, și președintele Obama4 au 
declarat în mod public, în repetate rânduri, că nivelul standardele nu va fi coborât de nicio 
parte a Atlanticului;

E. întrucât SUA au încheiat deja o serie de alte acorduri de parteneriat pentru comerț și 
investiții cu alți actori mondiali;

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/ro/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
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F. întrucât negocierile privind TTIP cuprind trei piloni principali, și anume a) accesul pe 
piață, chestiunile de reglementare și barierele netarifare (NTB) și c) normele;

G. întrucât TTIP oferă ocazia de a netezi calea pentru stabilirea unor standarde ridicate în 
anumite domenii pentru protecția sănătății umane și animale și a mediului la nivel 
mondial;

H. întrucât există totuși preocupări că scopul TTIP de a reduce și de a elimina barierele 
netarifare existente1 ar putea duce la un acord care ar putea pune în pericol nivelul de 
protecție existent în UE în domeniul sănătății publice, inclusiv în cel al siguranței 
alimentare, sănătății animale și al mediului;

I. întrucât, date fiind tradițiile juridice și politice diferite, care reflectă preocupări și abordări 
diferite, cum ar fi principii (de exemplu, principiul precauției), judecăți de valoare, 
obiective de politică și metode de analiză a riscurilor diferite, există diferențe între 
sistemele de reglementare ale UE și SUA în materie de protecție a sănătății umane și a 
mediului, inclusiv în ceea ce privește siguranța alimentară, informarea consumatorilor și 
sănătatea animală;

J. întrucât UE și SUA consideră anumite standarde din domeniile respective ca reprezentând 
bariere în calea comerțului2;

K. întrucât există temeri că intenția de a adopta TTIP și alte acorduri comerciale similare ar fi 
afectat deja propunerile și acțiunile Comisiei, de exemplu, în domeniul siguranței 
alimentelor și al protecției climei (un exemplu fiind tratarea cărnii împotriva agenților 
patogeni, etichetarea cărnii provenite de la animale clonate și de la descendenții acestora 
sau punerea în aplicare a Directivei privind calitatea combustibililor);

L. întrucât există temeri că dispozițiile propuse privind cooperarea în materie de 
reglementare cu privire la actele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra 
schimburilor comerciale și a investițiilor între UE și SUA:

conferă SUA drepturi oficiale cu privire la actele de punere în aplicare care urmează să fie 
adoptate în temeiul articolului 291 din TFUE, în timp ce Parlamentul European nu are nici 
un drept de control asupra actelor de punere în aplicare;

conferă SUA dreptul de a realiza schimburi în materie de reglementare în ceea ce privește 
adoptarea legislației naționale de către statele membre, inclusiv de a examina în comun 
eventualele mijloace de promovare a compatibilității în materie de reglementare;

ar putea, de facto, reduce capacitatea UE de a merge mai departe de cel mai mic numitor 
comun al instrumentelor internaționale din cauza angajamentelor asumate în ceea ce 
privește cooperarea internațională în materie de reglementare și implementare a 
instrumentelor internaționale;

                                               
1 A se vedea Raportul din 2014 privind barierele tehnice în calea comerțului elaborat de Reprezentantul 

comercial al Statelor Unite, p. 45.
2 În privința SUA, a se vedea rapoartele din 2013 și 2014 elaborate de Reprezentantul comercial al Statelor 

Unite privind barierele tehnice în calea comerțului.
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M. întrucât, ca o condiție prealabilă pentru a realiza o mai mare compatibilitate normativă 
fără a periclita standardele UE existente și viitoare în domeniul sănătății și mediului 
trebuie făcută o distincție clară între acele domenii în care obiectivele și nivelurile de 
protecție sunt similare și cele în care ele sunt divergente; întrucât în acele domenii în care 
obiectivele și nivelurile de protecție sunt similare s-ar putea urma calea unor abordări 
comune și a recunoașterii reciproce; întrucât în acele domenii în care nivelurile de 
protecție sunt clar divergente, cooperarea s-ar putea axa pe schimbul de informații sau 
armonizarea în sensul unor norme mai stricte; 

N. întrucât legiuitorii din UE și SUA au adoptat abordări foarte diferite în privința 
reglementării din domeniul siguranței alimentelor și hranei pentru animale, în mod 
specific legat de autorizarea, etichetarea și controalele asupra OMG-urilor în lanțul 
alimentar, trasabilitatea cărnii, tratamentele împotriva agenților patogeni, pesticidele și 
animalele clonate; întrucât reglementările UE în domeniul mediului și siguranței 
alimentare se bazează pe principiul precauției și pe abordarea „de la fermă la consumator” 
care stabilește norme mai stricte și ar trebui deci menținute; 

O. întrucât impactul viitorului TTIP asupra acquis-ului UE privind mediul, sănătatea și 
siguranța alimentară va depinde în mare măsură de dispozițiile precise ale acordului; 
întrucât, în niciun caz, un acord comercial nu poate modifica legislația în vigoare în țările 
care sunt părți la acesta; întrucât implementarea legislației existente, precum și adoptarea 
legislației viitoare trebuie să rămână în mâinile forurilor alese democratic, respectându-se 
procedurile stabilite; 

P. întrucât UE are, în prezent, un acces limitat pe piața SUA în sectorul maritim și întrucât, 
dacă este aplicat în mod corespunzător, TTIP ar putea conduce la îmbunătățirea 
cooperării, la creșterea convergenței și la beneficii economice pentru întreprinderile 
europene;

Q. întrucât, spre deosebire de peste 150 de țări din întreaga lume, SUA nu au ratificat 
convenții internaționale de mare importanță privind substanțele chimice (de exemplu, 
Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți și Convenția de la 
Rotterdam privind comerțul cu anumiți produși chimici periculoși), ceea ce arată că SUA 
este izolată în contextul politicii internaționale privind substanțele chimice; întrucât, în 
plus, SUA refuză să pună în aplicare secțiunea referitoare la mediu din cadrul Sistemului 
armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice al ONU, ceea ce indică 
faptul că, atunci când este vorba despre substanțe chimice, există un dezacord între SUA 
și UE la nivelul cel mai elementar;

R. întrucât, potrivit Raportului SUA privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC) 
din 2014, SUA a ridicat obiecții legate de Regulamentul REACH în cadrul fiecărei 
reuniuni a Comitetului BTC al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) începând 
din 2003, susținând că „unele aspecte din cadrul REACH sunt discriminatorii, nu se 
bazează pe argumente legitime și creează obstacole inutile în calea comerțului”, ceea ce 
indică mai degrabă o opoziție fundamentală a SUA față de Regulamentul REACH;

S. întrucât caracterul fundamental diferit al Legii privind controlul substanțelor toxice în 
SUA (Toxic Substances Control Act – TSCA), adoptată în 1976, comparativ cu 
Regulamentul REACH, adoptat în 2006, este general acceptat; întrucât, din acest motiv, în 
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negocierile privind TTIP nu se intenționează armonizarea celor două sisteme; întrucât 
negocierile se referă totuși la viitoarea cooperare privind punerea în aplicare a 
Regulamentului REACH; întrucât, ținând seama de opiniile foarte divergente cu privire la 
managementul riscurilor în domeniul substanțelor chimice și opoziția fundamentală și 
susținută a SUA față de REACH, cooperarea pentru punerea în aplicare a acestor acte 
legislative divergente nu aduce niciun fel de beneficii, cu atât mai mult cu cât punerea în 
aplicare este departe de a fi doar un exercițiu tehnic sau necontroversat;

T. întrucât există diferențe majore între sistemele de reglementare ale SUA și UE în ceea ce 
privește produsele fitosanitare:

82 de substanțe active sunt interzise în UE, dar sunt autorizate în SUA;

în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, UE a adoptat în mod special criterii stricte bazate pe 
riscuri pentru reducerea treptată până la eliminarea din utilizare a substanțelor active care 
sunt cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, persistente, toxice și 
bioacumulative sau care provoacă tulburări ale sistemului endocrin; SUA insistă asupra 
unei abordări bazate pe riscuri, întemeiate pe numeroase ipoteze și extrapolări, tolerând 
astfel utilizarea unor asemenea de substanțe care provoacă puternice îngrijorări;

în general, în UE, sunt permise în alimente reziduuri de pesticide în cantități mai mici față 
de cantitățile admise în SUA;

U. întrucât proiectul de text de negociere al UE privind măsurile sanitare și fitosanitare depus 
pentru runda de negocieri din perioada 29 septembrie - 3 octombrie propune să oblige 
părțile să aplice toleranțele și nivelurile maxime de reziduuri stabilite de Comisia Codex 
Alimentarius în termen de 12 luni de la adoptare, cu excepția cazului în care partea 
importatoare a semnalat o rezervă în cadrul reuniunii Comisiei Codex Alimentarius; 
întrucât în general, în UE, sunt permise în alimente reziduuri de pesticide în cantități mai 
mici față de cantitățile admise în Comisia Codex Alimentarius; întrucât în ultimii patru 
ani, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și-a exprimat rezerva în 
31 %-57 % din totalul cazurilor, ceea ce evidențiază dezacordul puternic din partea EFSA 
față de standardele Codex; întrucât EFSA are în prezent libertatea de a-și exprima 
rezervele în limitele posibile; întrucât totuși, odată ce TTIP va fi adoptat, este foarte 
discutabil dacă la nivel politic i se va permite EFSA să își exprime în continuare rezervele, 
având în vedere că proiectul de text urmărește ca UE și SUA să își asume angajamentul de 
a coopera în cadrul organismelor internaționale de standardizare în scopul obținerii unor 
rezultate reciproc satisfăcătoare, fapt care ar putea descuraja în viitor EFSA să își exprime 
rezervele în fața Comisiei Codex Alimentarius și care, prin urmare, ar conduce la 
standarde mai puțin stricte în UE;

V. întrucât ar trebui împiedicat importul în UE a cărnii de pasăre tratate în soluții 
antimicrobiene care conțin hipoclorit de sodiu;

W. întrucât Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA), care este aproape ratificat, a 
arătat deja că există oportunități comerciale în domenii agricole sensibile, cum ar fi 
domeniul cărnii de vită, cu respectarea strictă, în același timp, a standardelor și a 
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metodelor europene sanitare și fitosanitare (SPS)1;

X. întrucât raportul SUA privind BTC din 2014 se referă la preocupările industriei chimice și 
a produselor fitosanitare din SUA cu privire la criteriile de limitare bazate pe riscuri care 
urmează să fie elaborate pentru substanțele care provoacă tulburări ale sistemului endocrin 
și precizează că SUA și-a exprimat preocupările cu privire la propunerea formulată de DG 
Mediu la nivel bilateral, precum și în cadrul reuniunilor Comitetelor BTC și SPS ale 
OMC; întrucât Comisia a decis să lanseze, în iulie 2013, o evaluare a impactului privind 
elaborarea de criterii pentru substanțele care provoacă tulburări ale sistemului endocrin; 
întrucât această decizie reprezintă principalul motiv pentru neadoptarea de către Comisie a 
unor criterii în termenul de patru ani care s-a încheiat în decembrie 2013; întrucât, deși 
SUA a salutat decizia Comisiei, atât Consiliul, cât și Parlamentul au decis să sprijine 
Suedia în acțiunea în instanță prin care atacă acest eșec al Comisiei, ceea ce ilustrează 
existența unor opinii complet diferite cu privire la caracterul dispozițiilor de reglementare 
din legislația UE;

Y. întrucât există legături între alimentele nesănătoase și bolile netransmisibile legate de 
regimul alimentar; întrucât, potrivit raportorului special al ONU privind dreptul tuturor la 
cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică și mintală, comerțul mondial, creșterea 
investițiilor străine directe (ISD) în sectorul alimentar și marketingul intens în favoarea 
alimentelor nesănătoase au dus la creșterea consumului de alimente nesănătoase2; întrucât 
raportorul special și-a încheiat raportul cu o serie de recomandări pentru Statele Unite și 
pentru industria alimentară care fac referire la luarea unor măsuri concrete în scopul 
reducerii producției și a consumului de alimente nesănătoase și în scopul creșterii 
disponibilității și accesibilității unor alternative alimentare mai sănătoase;

Z. întrucât, potrivit Planului de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru 
prevenirea și controlul bolilor netransmisibile pentru perioada 2013-20203, pierderea 
acumulată a producției cauzată de cele patru boli netransmisibile majore și de tulburări 
mintale este estimată la 47 000 de miliarde USD; întrucât, potrivit OMS, această pierdere 
reprezintă 75 % din PIB-ul mondial în 2010 (63 000 de miliarde USD); întrucât, potrivit 
OMS, continuarea „practicilor actuale” în ceea ce privește bolile netransmisibile va 
conduce la o scădere a productivității și la creșterea accentuată a costurilor îngrijirii 
medicale în toate țările;

AA. întrucât directorul general al OMS a declarat în iunie 2013 cu ocazia celei de a opta 
Conferințe mondiale privind promovarea sănătății că „eforturile depuse pentru a preveni 
bolile netransmisibile se opun intereselor comerciale ale unor operatori economici 
puternici”4;

AB. întrucât TTIP, asemenea Acordului de parteneriat transpacific, ar putea limita 
capacitatea UE și a statelor membre de a proteja politica în domeniul alimentației de 
influența grupurilor de interese, de a reduce amploarea intervențiilor disponibile pentru a 
descuraja în mod activ consumul de alimente mai puțin sănătoase (și pentru a promova 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
4 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
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alimentele sănătoase), inclusiv prin politici de achiziții publice, precum și capacitatea UE 
și a statelor membre de a pune în aplicare aceste intervenții1;

AC. întrucât legislația federală a SUA privind calitatea vieții animalelor este mult mai 
puțin strictă decât reglementările de la nivelul UE, până acolo încât SUA nu dispune de o 
legislație privind standardele de calitate a vieții pentru animalele de fermă înainte de 
sacrificare; întrucât, din păcate, Comisia nu consideră calitatea vieții animalelor drept o 
preocupare comercială la fel de importantă precum siguranța alimentelor sau sănătatea 
animalelor pentru a fi inclusă în cerințele la import;

AD. întrucât între UE și SUA există diferențe foarte mari în materie de reglementare, 
precum și în ceea ce privește valorile medii ale emisiilor și nivelul obiectivelor de 
reducere a emisiilor medii de gaze cu efect de seră generate de vehiculele utilitare ușoare; 
întrucât acest domeniu nu ar trebui, prin urmare, să facă obiectul recunoașterii reciproce;

AE. întrucât legiuitorii și autoritățile de reglementare ale UE și ale SUA au adoptat 
abordări foarte diferite în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
combaterea schimbărilor climatice; întrucât combaterea amenințărilor semnificative 
reprezentate de schimbările climatice și menținerea integrității politicii adoptate în 
domeniul schimbărilor climatice ar trebui să aibă prioritate față de promovarea 
comerțului;

AF. întrucât este esențial ca TTIP să internalizeze costurile externe legate de climă, 
sănătate și mediu ale transportului aerian, maritim și rutier de mărfuri pentru a asigura 
durabilitatea comerțului global cu mărfuri; întrucât, în lipsa unor măsuri internaționale 
eficiente privind internalizarea acestor costuri, UE ar trebui să introducă și să pună în 
aplicare măsuri regionale nediscriminatorii pentru a trata astfel de externalități;

AG. întrucât scopul prevederilor referitoare la dezvoltarea durabilă din cadrul TTIP ar 
trebui să fie acela de garanta că politicile comerciale și de mediu se sprijină reciproc, de a 
promova utilizarea optimă a resurselor în conformitate cu obiectivul dezvoltării durabile și 
de a consolida cooperarea și colaborarea în domeniul protecției mediului;

AH. întrucât, în numeroase domenii, cum ar fi politicile privind clima și controlul emisiilor, 
SUA dispune de standarde de reglementare inferioare celor din UE, ceea ce conduce la 
costuri de producție și de punere în conformitate mai mari în UE decât în SUA și, prin 
urmare, la riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon;

AI. întrucât reducerea tarifelor pentru bunurile sensibile din punctul de vedere al consumului 
de energie, în cazul în care costurile de reglementare și de punere în conformitate în 
domeniul mediului și al schimbărilor climatice sunt mai mari în UE decât în SUA, poate 
conduce la scăderea competitivității producției în UE, în comparație cu importurile din 
SUA care nu suportă astfel de costuri;

AJ. întrucât sistemele de sănătate universale fac parte din sistemul social european și statele 

                                               
1 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
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membre au competența de a gestiona și de a organiza serviciile de sănătate și de asistență 
medicală;

AK. întrucât Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman impune publicarea 
unui rezumat al rezultatelor tuturor studiilor clinice intervenționale într-o bază de date 
accesibilă publicului în termen de un an de la finalizarea studiului și publicarea unui 
raport complet privind studiul clinic odată ce procesul de autorizare a fost finalizat sau 
solicitantul și-a retras cererea de autorizare a introducerii pe piață; întrucât legislația SUA 
nu impune același nivel de transparență;

AL. întrucât se estimează că costurile farmaceutice reprezintă 1,5 % din PIB-ul european și 
întrucât, prin urmare, orice înăsprire a protecției drepturilor de proprietate intelectuală care 
rezultă din TTIP ar putea avea un impact negativ asupra costurilor asistenței medicale;

AM. întrucât, potrivit UNCTAD, măsurile în domeniul mediului și sănătății se numără 
printre măsurile guvernamentale care au făcut cel mai des obiectul litigiilor între 
investitori și stat (ISDS), 

AN. întrucât Comisia a hotărât la 25 noiembrie 2014 să asigure o mai mare transparență a 
negocierilor pe marginea TTIP1; întrucât această decizie este binevenită; întrucât la 7 
ianuarie 2015, Ombudsmanul European a salutat progresele înregistrate de Comisia 
Europeană în ceea ce privește creșterea transparenței negocierilor privind TTIP, deși a 
formulat, de asemenea, numeroase recomandări pentru îmbunătățirea în continuare2; 
întrucât accesul la propunerile de text din partea SUA ar spori, de asemenea, transparența;

1. solicită Comisiei să urmeze principiile și obiectivele generale ale directivelor Consiliului 
pentru negocierea TTIP;

2. solicită Comisiei să se asigure că politicile și principiile UE referitoare la protecția și la 
îmbunătățirea calității sănătății umane, a sănătății animale și a mediului sunt susținute pe 
tot parcursul negocierilor, de iure și de facto, și sunt pe deplin reflectate în acordul TTIP 
final;

3. invită Comisia să garanteze că TTIP nu va aduce atingere dreptului, capacității și 
procedurilor legislative ale UE și statelor membre de a adopta, a aplica și a impune, în 
conformitate cu competențele lor respective, prezente și viitoare, măsurile necesare 
existente și viitoare pentru urmărirea obiectivelor legitime de politică publică, precum 
sănătatea publică și animală și protecția mediului în mod nediscriminatoriu;

4. solicită Comisiei să se asigure că niciun acord, fie el încheiat printr-un capitol orizontal 
sau prin cooperare în materie de reglementare sau orice dispoziții sectoriale, nu duce la 
slăbirea standardelor existente de mediu, sănătate și siguranță alimentară, asigurându-se, 
totodată, că nu va afecta standardele care urmează a fi stabilite în domenii unde există 
diferențe mari între UE și SUA, cum ar fi, spre exemplu, implementarea legislației (cadru) 
existente (precum REACH) sau adoptarea de noi legi (de ex. privind clonarea) sau 

                                               
1 C(2014)9052 final.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
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definiții viitoare care afectează nivelul de protecție (de ex. substanțele chimice care 
perturbă sistemul endocrin);

5. solicită Comisiei să limiteze cooperarea în materie de reglementare la domenii sectoriale 
specificate în mod clar, în care SUA și UE au niveluri de protecție similare sau în care 
există motive rezonabile să se spere, în ciuda nivelurilor de protecție divergente, că s-ar 
putea realiza, sau că măcar merită încercată, o armonizare către reglementări mai stricte; 
solicită Comisiei să se asigure că nicio dispoziție privind cooperarea în materie de 
reglementare din TTIP nu stabilește o cerință procedurală pentru adoptarea actelor Uniunii 
care se referă la acesta și nici nu dă naștere unor drepturi opozabile în această privință;

6. solicită Comisiei să se asigure că toate forurile legiuitoare și toate părțile interesate vizate 
de cooperarea în materie de reglementare sunt implicate în orice organism care ar putea fi 
creat pentru a explora oportunitățile viitoare de cooperare în materie de reglementare;

7. solicită Comisiei să se asigure că nu se va face niciun compromis între obiectivele 
economice și sănătatea publică și animală, siguranța alimentară și mediu1; solicită 
Comisiei să admită că în domeniile unde există diferențe normative foarte mari între UE și 
SUA, ca, de exemplu, serviciile de sănătate publică, OMG-uri, utilizarea hormonilor în 
sectorul bovinelor, REACH și implementarea acestuia și clonarea animalelor în scopuri 
zootehnice, nu se va încheia niciun acord și ca urmare nu se vor purta negocieri pe aceste 
teme;

8. solicită Comisiei să considere următoarele măsuri sau standarde normative drept 
fundamentale, în privința cărora nu se pot face compromisuri: 

- neacceptarea anumitor substanțe active și nivelurile maxime de reziduuri de pesticide; 

- măsurile normative privind substanțele care perturbă sistemul endocrin,

- autonomia organizatorică în domeniul aprovizionării cu apă și al canalizării,

- strategia integrată a UE în ceea ce privește siguranța alimentară, inclusiv dispoziții 
privind calitatea vieții animalelor, 

- aplicarea legislației UE privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare,

- punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de 
uz uman, îndeosebi cerința ca rapoartele complete ale tuturor studiilor clinice să fie 
publicate într-o bază de date accesibilă public, odată ce procesul de autorizare a fost 
finalizat; 

- competența statelor membre cu privire la stabilirea prețurilor și rambursarea produselor 
medicinale, precum și accesul la medicamente; 

                                               
1 A se vedea discursul din 11 decembrie 2014 al comisarului pentru comerț al UE, Cecilia Malmström.
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- restricțiile privind ingredientele din produsele cosmetice și interzicerea testării pe 
animale a ingredientelor din cosmetice și a produselor finale, 

- politicile UE în domeniul energiei regenerabile, al tehnologiilor verzi, precum și 
realizarea obiectivelor energetice și de mediu ale UE; 

- măsurile vizând reducerea dependenței de combustibilii fosili și inițiativele UE și/sau 
internaționale pentru reducerea emisiilor de carbon în domeniul transportului; 

- cerințele de proiectare ecologică pentru produsele consumatoare de energie; 

9. solicită Comisiei să excludă serviciile publice și sociale din toate dispozițiile acordului; 
insistă în plus, că nu trebuie să existe liste negative, abordări hibride sau „clauze ratchet”;

10. solicită Comisiei să se asigure că se ajunge la o abordare comună, cooperare în materie de 
reglementare sau recunoaștere reciprocă, după caz, în următoarele domenii, cu condiția ca 
nivelul standardelor UE să nu fie compromis:

- recunoașterea și protecția tuturor denumirilor de origine protejate (DOP) și a indicațiilor 
geografice protejate (IGP) europene de către SUA și încetarea utilizării înșelătoarea a 
indicațiilor geografice (IG) în SUA, 

- managementul integrat al dăunătorilor cu scopul de a evita dăunătorii plantelor și ai 
animalelor, 

- reducerea utilizării de antibiotice în zootehnie, asigurând eficacitatea antibioticelor atât 
pentru oameni, cât și pentru animale, 

- sisteme de identificare a animalelor și dispoziții de trasabilitate compatibile, pentru a se 
asigura că alimentele procesate și neprocesate care conțin produse de origine animală pot 
fi urmărite în mod eficient de-a lungul întregului lanț alimentar; 

- metode alternative testării pe animale, 

- inspecții ale producției de produse farmaceutice și instrumente medicale, 

- măsuri de combatere a obezității, în special la copii,

- achizițiile publice verzi, 

- punerea în aplicare armonizată a Acordului CEE-ONU din 1958 privind adoptarea de 
specificații tehnice uniforme și a Acordului din 1998 privind regulamentele tehnice 
mondiale ONU; 

- introducerea uniformă a unui ciclu de testare îmbunătățit atât în UE, cât și în SUA, pe 
baza procedurilor de testare armonizate la nivel mondial pentru autoturisme ușoare; 
supravegherea pieței, conformitatea certificării produselor și a testelor pentru produse în 
stare de utilizare, precum și transparența rezultatelor; 

- introducerea unui sistem global de clasificare a vehiculelor pentru vehiculele ușoare și 
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grele;

- înlocuirea cianurei în minerit; 

11. solicită Comisiei să continue integrarea sistemelor existente de avertizare rapidă din UE și 
SUA în sectorul alimentar și îmbunătățirea trasabilității produselor în lanțul comercial 
transatlantic, pentru a putea lua măsuri mai rapide pentru protejarea sănătății în cazul unei 
crize alimentare;

12. invită Comisia să se asigure că capitolul TBT din TTIP nu restricționează opțiunile UE și 
ale statelor sale membre de a adopta măsuri cu scopul de a reduce consumul anumitor 
produse, cum ar fi tutunul, alimentele bogate în grăsimi, sare și zahăr, precum și consumul 
nociv de alcool;

13. solicită Comisiei să încurajeze partea americană să ridice interdicția asupra importurilor 
de carne de vită din UE;

14. solicită Comisiei să pună bazele unui dialog oficial cu privire la calitatea vieții animalelor 
cu autoritățile de reglementare ale SUA; solicită Comisiei să apere dispozițiile referitoare 
la calitatea vieții animalelor pentru a se ajunge la armonizare la cel mai înalt nivel, însoțită 
de mecanismele necesare de impunere a respectării dispozițiilor;

15. solicită Comisiei să solicite din partea SUA, în contextul capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă, respectarea deplină a acordurilor de mediu multilaterale, precum, 
printre altele, Protocolul de la Montreal – ozon, Convenția de la Basel – deșeuri 
periculoase, Convenția de la Stockholm – poluanți organici persistenți, Convenția privind 
comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, Convenția 
privind diversitatea biologică, Convenția de la Rotterdam – produse chimice și pesticide 
periculoase, inclusiv Protocolul de la Kyoto, înainte de a conveni asupra cooperării în 
materie de reglementare în aceste domenii;

16. invită Comisia să evite ambiguitățile pentru a preveni o interpretare expansivă de către 
instanțele de arbitraj, asigurându-se că termenii esențiali utilizați în acord sunt clar 
definiți;

17. solicită Comisiei să se opună includerii ISDS în TTIP, întrucât, pe de o parte, există riscul 
ca acest mecanism să submineze în mod grav drepturile suverane ale UE, ale statelor sale 
membre și ale autorităților regionale și locale de a adopta norme privind sănătatea publică, 
siguranța alimentară și mediul și, pe de altă parte, ar trebui să țină de competența 
instanțelor UE și/sau ale statelor membre să asigure o protecție juridică eficientă, bazată 
pe legitimitate democratică, să decidă în toate eventualele litigii într-un mod eficient și 
care să permită reducerea costurilor;

18. solicită Comisiei, în cadrul negocierilor pe marginea TTIP, să pună capăt scutirilor fiscale 
pentru combustibili pentru aviația comercială în conformitate cu angajamentele G20 de 
eliminare treptată a subvențiilor pentru combustibili fosili;

19. solicită Comisiei să se asigure că Parlamentul European este pe deplin informat cu privire 
la procesul de negociere;
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20. solicită Comisiei să mărească transparența negocierilor, în conformitate cu recomandările 
Ombudsmanului European din 7 ianuarie 2015;

21. solicită Comisiei să îndemna SUA să urmeze exemplul acțiunilor UE de mărire a 
transparenței;

22. invită Comisia să efectueze o evaluare cuprinzătoare a impactului acordului TTIP asupra 
dezvoltării durabile a comerțului (SIA) și să o actualizeze de îndată ce textul este 
consolidat și înainte de a fi finalizat, cu implicarea clară a părților interesate și a societății 
civile; subliniază că SIA ar trebui să analizeze și să evalueze de asemenea orice clauză 
propusă din perspectiva impactului său potențial asupra acquis-ului de reglementare și a 
libertății UE de a urmări obiective politice de interes public în viitor, și dacă scopul 
pretins ar putea fi atins la fel de bine prin alte mijloace;
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