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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

adresează Comisiei, în contextul negocierilor în curs privind TTIP, următoarele recomandări:

(a) cu privire la prioritățile politice:

i. să se asigure că principalul rezultat al negocierilor constă într-un acord ambițios și 
cuprinzător care creează noi oportunități de acces la piețe pentru societățile din UE, în 
special pentru IMM-uri, și beneficii pentru cetățeni, consumatori și lucrători, păstrând, 
totodată, modelul european de economie socială de piață foarte competitivă;

ii. să se asigure că acordul nu numai că elimină obstacolele, dar și are ca scop promovarea și 
menținerea nivelului european foarte ridicat de protecție a consumatorilor consacrat prin 
TFUE, în special cu privire la informare, și să aibă în vedere că, în majoritatea sectoarelor, 
cele care asigură acest nivel ridicat sunt standardele și mediile de reglementare din UE și 
SUA; să ia, prin urmare, act de faptul că apropierea reglementărilor noastre trebuie să aibă 
ca scop stabilirea unor standarde și legi de înaltă calitate, care ar putea deveni un nou 
reper global și standarde internaționale de facto;

iii. să mențină cel mai înalt nivel posibil de transparență a negocierilor, care să includă 
accesul la textele de negociere și consultarea cu societatea civilă pe tot parcursul 
procesului;

(b) cu privire la accesul total și transparent pentru furnizorii de servicii din UE – nicio 
barieră în calea mobilității lucrătorilor:

i. să insiste, respectând, totodată, libertatea statelor membre UE de a furniza, solicita și 
finanța servicii publice în conformitate cu tratatele, asupra faptului că furnizorii de servicii 
din UE trebuie să aibă acces total pe piața serviciilor liberalizate din SUA, în temeiul unor 
norme transparente, reciproce și echitabile atât la nivel federal, cât și la nivel sub-federal 
și în aceleași condiții ca furnizorii de servicii de la nivel local;

ii. să se asigure că acordul nu pune în pericol înalta calitate a serviciilor publice din UE și să 
aplice aceleași măsuri de salvgardare și definiții care se regăsesc în alte acorduri de liber 
schimb (ALS), precum CETA, pentru a le proteja, în special în cazul sănătății, educației, 
serviciilor sociale, producției, distribuției și tratării apei, măsurilor guvernelor locale și 
industriei audiovizuale finanțate din fonduri publice;

iii. să asigure recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale dintre părți, în special prin 
crearea unui cadru legal cu statele federale care au competențe de reglementare în acest 
domeniu, și să promoveze mobilitatea la nivel transatlantic prin facilitarea obținerii 
vizelor pentru persoanele provenind din statele membre ale UE care își desfășoară 
activitatea profesională în sectoarele care fac obiectul acordului;
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iv. să promoveze, în paralel cu negocierile, lansarea de către părți a unor discuții referitoare la 
încheierea unui acord suplimentar care să elimine cerințele privind permisul de muncă, 
astfel încât să se genereze o mobilitate maximă a lucrătorilor între părți;

(c) cu privire la norme echitabile și transparente în domeniul achizițiilor publice la toate 
nivelurile:

i. să adopte o abordare ambițioasă față de capitolul privind achizițiile publice și să se asigure 
că operatorii economici europeni, în special IMM-urile, au capacitatea de a participa pe 
piața SUA fără discriminare la niciun nivel de guvernare; să asigure accesul reciproc și 
transparent pentru a contrabalansa situația asimetrică actuală și să analizeze posibilitatea 
ca pentru societățile din UE să se acorde derogări de la clauzele naționale și locale în 
materie de achiziții în legislația de la nivel federal și, dacă e posibil, de la nivel de stat;

ii. să se asigure că în cadrul negocierilor se respectă noile directive privind achizițiile publice 
și concesionările, în special în ceea ce privește definiția cooperării dintre instituțiile 
publice, excluderile, accesul IMM-urilor și aplicarea criteriilor MEAT;

iii. să clarifice faptul că nu se aduce atingere dreptului de decizie în ceea ce privește forma de 
furnizare a serviciilor și că clauza de tip „ratchet-clause” consacrată în capitolul privind 
serviciile nu se aplică, prin urmare, serviciilor încredințate de autoritatea contractantă unei 
terțe părți private printr-un contract de achiziții publice și pe care autoritatea continuă să le 
furnizeze după data expirării contractului sub formă de tranzacții pe cont propriu sau 
„inhouse”;

iv. să se bazeze pe rezultatul Acordului privind achizițiile publice în ceea ce privește 
acoperirea, normele și disciplinele și să simplifice și să armonizeze procedurile, asigurând, 
în același timp, o transparență sporită;

v. în ceea ce privește faptul că achizițiile publice constituie o parte substanțială a economiei 
UE și a economiilor altor parteneri comerciali și că, prin urmare, ele constituie un interes 
economic esențial al UE, să sublinieze că acestea trebuie să facă parte din orice acord final 
cuprinzător;

(d) cu privire la standardele transatlantice ca standarde globale:

i. să sublinieze că, pe lângă protecția obținută prin standardele și reglementările UE, acordul 
ar trebui să meargă mai departe decât Acordul OMC privind barierele tehnice din calea 
comerțului în domenii precum evaluarea conformității, cerințele și standardele tehnice, și 
să asigure transparență în întocmirea, adoptarea și aplicarea reglementărilor și 
standardelor tehnice;

ii. în acest sens, să se asigure că societățile europene pot consulta un punct de informare din 
SUA care să fie în măsură să furnizeze informații cu privire la standardele existente în 
toate sectoarele; să protejeze ferm activitatea UE în domeniul standardizării și să îi 
promoveze principiile, și anume coerența, transparența, deschiderea, consensul, aplicarea 
voluntară, independența de interese specifice și eficiența;

iii. să creeze un mecanism de cooperare și dialog ambițios, transparent și eficient destinat 
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întocmirii unor standarde comune, dacă e posibil, și să se asigure că, în cadrul 
standardelor viitoare din sectoarele-cheie care fac obiectul acordului, nu există divergențe 
neintenționate cu convingerea că în cadrul tuturor forurilor internaționale ar trebui să se 
agreeze astfel de standarde, în special în domeniile inovatoare; să ia în considerare 
provocările care au la bază alinierea sistemului de standardizare al SUA, cu o structură și 
un scop diferite, și a mecanismului european; 

iv. să sublinieze faptul că SUA și UE ar trebui să adopte standardele ISO și IEC convenite la 
nivel internațional, dacă acestea există și sunt actualizate, de exemplu în sectorul 
dispozitivelor electronice;

(e) cu privire la eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului transatlantic:

i. să aibă obiectivul de a garanta în continuare un înalt nivel de siguranță a produselor în 
Uniune și să elimine, totodată, repetarea inutilă a testărilor care generează o risipă a 
resurselor, mai ales în cazul produselor cu risc scăzut; să asigure recunoașterea de către 
SUA a declarației pe proprie răspundere privind conformitatea produselor, în cazurile 
permise de legislația UE;

ii. să susțină, respectând pe deplin autonomia în materie de reglementare, stabilirea unui 
dialog structural obligatoriu, a unui schimb de bune practici de reglementare și a 
cooperării între autoritățile de reglementare din sectoarele care fac obiectul acordului; să 
sublinieze că aceasta ar trebui să presupună mecanisme de avertizare timpurie și contacte 
în momentul elaborării reglementărilor; să încurajeze îmbunătățirea cooperării în materie 
de reglementare în alte sectoare și să promoveze sistemul UE de supraveghere a piețelor 
pentru a asigura standarde înalte de protecție a consumatorilor;

iii. să încerce să se asigure că prin cooperarea în materie de reglementare nu crește sarcina 
administrativă, având, totodată, în vedere faptul că divergențele de reglementare 
reprezintă o barieră netarifară (BNT) importantă în calea comerțului, în special în sectorul 
ingineriei, incluzând aici mașinile, dispozitivele și echipamentele mecanice și electrice, și 
că autoritățile de reglementare ar trebui să exploreze modalități de a promova 
compatibilitatea și simetria în materie de reglementare, cum ar fi recunoașterea reciprocă, 
armonizarea sau alinierea cerințelor;

iv. să insiste asupra faptului că acordul nu ar trebui să aducă atingere dreptului de a 
reglementa în conformitate cu nivelul de protecție a sănătății, a consumatorilor, a forței de 
muncă și a mediului, precum și cu diversitatea culturală pe care fiecare din părți le 
consideră adecvate; să insiste, în acest context, asupra importanței principiului precauției, 
astfel cum se prevede la articolul 191 din TFUE; să sublinieze că cooperarea în materie de 
reglementare trebuie să fie transparentă și că Parlamentul European ar trebui să contribuie 
la activitatea viitoarelor instituții;

v. să-și amintească faptul că recunoașterea echivalenței celui mai mare număr posibil de 
reglementări privind siguranța vehiculelor ar fi una dintre cele mai mari realizări ale 
acordului și că acest lucru va presupune să se verifice dacă reglementările UE și SUA 
prevăd un nivel de protecție similar, fără a scădea nivelul de protecție din UE; să 
sublinieze că acesta trebuie să fie un pas către convergența deplină în materie de 
reglementare în acest sector; să sublinieze însă că, mai ales în domeniul siguranței auto, 
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existe multe diferențe între produsele din SUA și din UE, și să susțină consolidarea 
cooperării UE-SUA în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (UNECE), îndeosebi în domeniul noilor tehnologii, precum și în cadrul 
altor foruri internaționale de standardizare;

(f) cu privire la normele vamale și facilitarea comerțului, în special pentru IMM-uri:

i. întrucât IMM-urile sunt afectate în mod disproporționat de BNT-uri, pe care acordul ar 
trebui să încerce să le reducă sau să le elimine complet, să solicite crearea unui cadru 
coerent, care să includă prezența în acord a unui capitol specific destinat IMM-urilor și 
care să permită IMM-urilor să aducă problema BNT-urilor în atenția autorităților 
corespunzătoare;

ii. să se asigure că acordul facilitează participarea IMM-urilor la comerțul transatlantic și să 
reducă costurile, prin modernizarea, digitalizarea, simplificarea și armonizarea 
procedurilor, prin eliminarea cerințelor de dublă certificare și prin ridicarea pragului 
minim pentru plata de taxe vamale și pentru controalele obligatorii;

iii. să susțină cu fermitate ideea creării în SUA a unui serviciu gratuit de asistență online 
pentru IMM-uri, conform celui din UE, unde societățile mai mici să poată găsi toate 
informațiile de care au nevoie pentru a exporta sau a investi în SUA ori pentru a importa 
din SUA, inclusiv informații cu privire la taxele vamale, impozite, reglementări, proceduri 
vamale și oportunități de piață;

iv. să abordeze aspectele vamale care depășesc normele prevăzute în Acordul OMC privind 
facilitarea comerțului și să sublinieze că, pentru a obține o eliminare reală a sarcinii 
administrative, este nevoie să se depună eforturi în vederea obținerii unui grad minim de 
aliniere a reglementărilor cu privire la politicile și practicile vamale și de frontieră;

(g) cu privire la normele de origine clare:

i. să stabilească norme comune pentru a defini originea produselor, care ar trebui să fie clare 
și ușor de aplicat pentru întreprinderi, și să țină cont de tendințele actuale și viitoare ale 
producției, precum și de o posibilă cumulare cu țările cu care părțile au încheiat acorduri 
de liber schimb; 

ii. să garanteze că acordul include dispoziții de prevenire a utilizării legale a denumirilor 
indicațiilor geografice ale UE, ceea ce ar induce în eroare consumatorii, și să mențină 
aceste mecanisme, care au avut o contribuție importantă la asigurarea protecției 
consumatorilor și la furnizarea unor informații clare și succinte legate de originea 
produselor; să considere negocierile o oportunitate de a obține standarde comune ridicate 
în ceea ce privește marcarea obligatorie a originii produselor, ceea ce va oferi 
consumatorilor garanții reale și va crea condiții echitabile de concurență pentru operatorii 
economici în ceea ce privește accesul la cele două piețe.
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