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INTRODUCERE

Când UE negociază un acord internațional cum este TTIP, Parlamentul European are dreptul 
să își exprime poziția cu privire la acesta în orice etapă a negocierilor, prin intermediul unui 
raport, în temeiul articolului 108 din Regulamentul de procedură. Raportorul ar dori să profite 
de această ocazie pentru a evalua principalele rezultate ale negocierilor după aproximativ un 
an și jumătate de discuții și pentru a exprima opinia PE cu privire la cele mai importante 
aspecte ale unui potențial acord TTIP. Raportul PE ar trebui să contribuie la reluarea 
negocierilor, după instalarea noii Comisii și după alegerile de la jumătatea mandatului care au 
avut loc în SUA.
Raportul vine în continuarea rezoluțiilor adoptate în legislatura anterioară, în octombrie 2012 
și mai 2013, referitoare la negocierile cu Statele Unite privind schimburile comerciale și 
investițiile.

1. TTIP CA INSTRUMENT POTENȚIAL DE CREȘTERE DURABILĂ ȘI CA ETAPĂ 
ESENȚIALĂ PENTRU ADOPTAREA DE NORME LA NIVEL MULTILATERAL

Nu există nicio îndoială că trăim într-o lume globalizată, în care distanțele se micșorează din 
ce în ce mai mult. Interconectarea tot mai intensă a piețelor mondiale nu poate fi negată. Ea 
este ilustrată în mod clar de faptul că aproape 40 % din produsele industriale europene sunt 
fabricate pe baza unor produse din amonte provenite din import. Cum tot mai multe bunuri și 
servicii se comercializează la nivel transfrontalier și tot mai multe investiții se fac în 
străinătate, este esențial ca factorii de decizie să modeleze felul în care interacționează piețele 
și să confere o structură acestor procese și interacțiuni complexe care au loc în fiecare zi. 
Politica comercială a UE poate juca un rol important în susținerea creșterii economice 
durabile în interiorul Uniunii și în afara granițelor sale și a creării unor locuri de muncă stabile 
și de calitate, însă parametrii trebuie corect stabiliți. Normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru valoarea adăugată în Europa, deoarece producția industrială se 
desfășoară în cadrul unor lanțuri de producție mondiale cu valoare adăugată. 
Un eventual acord cu Statele Unite ar putea sprijini reindustrializarea Europei și ar putea 
contribui la majorarea de la 15 % la 20 % a țintei stabilite pentru 2020 în ceea ce privește 
PIB-ul UE generat de industrie. Acordul are potențialul de a crea oportunități în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii care sunt mai afectate de barierele netarifare decât 
întreprinderile mai mari. Un acord între cele mai mari două blocuri economice din lume are, 
de asemenea, potențialul de a crea standarde, norme și reguli care să fie adoptate la nivel 
mondial. Acest lucru este un avantaj și pentru țările terțe. 
Cu toate acestea, este limpede și că TTIP nu va reprezenta principala soluție pentru rezolvarea 
problemelor economice ale UE și nu ar trebui create speranțe și așteptări false în acest sens. 
Criza economică va fi depășită și creșterea durabilă va fi atinsă în UE doar printr-o politică 
macroeconomică diferită.
De asemenea, trebuie afirmat clar că acordurile comerciale bilaterale cum este acest potențial 
TTIP nu vor fi niciodată decât o a doua opțiune, de preferat fiind acordurile la nivel 
multilateral. În special date fiind recentele evoluții pozitive în cadrul OMC, trebuie să ne 
asigurăm că un acord cu SUA va servi drept bază pentru negocieri comerciale mai extinse și 
că nu va fi considerat o alternativă la procesul OMC.

2. DE PARTEA BUNĂ A GLOBALIZĂRII
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Ne aflăm în fața unei globalizări nereglementate, care este gestionată necorespunzător. 
Globalizarea nereglementată reprezintă o uniformizare necontrolată la un nivel inferior. 
Simpla reducere a taxelor vamale și eliminarea barierelor netarifare și a reglementărilor sunt 
măsuri în direcția greșită. Un bun acord comercial ar putea însă să fie soluția pentru a ne 
poziționa de partea bună a globalizării. Trebuie să stimulăm creșterea durabilă și, în același 
timp, să protejăm lucrătorii, consumatorii și mediul. Am putea crea un cadru de reglementare 
prin consolidarea reglementărilor la cele mai înalte standarde la nivel mondial, pentru a 
exclude astfel dumpingul social și de mediu. Trebuie să ne asigurăm, înainte de toate, că 
politica comercială servește interesele cetățenilor, ale consumatorilor și ale lucrătorilor.
Bunăstarea cetățenilor de rând trebuie să fie criteriul de referință al acordurilor comerciale. 
TTIP trebuie să fie un model de acord comercial de calitate care îndeplinește aceste cerințe. 
Iar atunci când negocierile pe marginea TTIP sunt secrete, este imposibil ca procesul 
democratic să recurgă la mecanismele de control și echilibru al puterilor pentru a garanta 
rezultatul scontat.

3. TRANSPARENȚA ȘI IMPLICAREA SOCIETĂȚII CIVILE

Numeroasele voci critice din dezbaterea publică au arătat că este necesar ca negocierile pe 
marginea TTIP să se desfășoare într-o manieră mai transparentă și mai incluzivă, ținând cont 
de preocupările exprimate de cetățenii europeni. PE susține pe deplin decizia Consiliului de a 
declasifica directivele privind negocierile, precum și inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene, care va trebui acum să fie transpusă în rezultate practice semnificative. La 
fel de importantă este și implicarea statelor membre pentru a asigura o dezbatere publică 
europeană asupra TTIP, extinsă și bazată pe fapte. O astfel de dezbatere este fundamentală 
pentru examinarea șanselor și a preocupărilor reale din jurul acestui acord. PE încurajează, de 
asemenea, eforturile pe care Comisia le depune în prezent pentru îmbunătățirea transparenței 
în cadrul negocierilor, punând la dispoziția publicului mai multe propuneri de negociere și 
speră că și mai multe documente vor fi făcute publice după diferitele runde de negocieri.

Parlamentul European va continua să monitorizeze îndeaproape procesul de negociere și va 
colabora cu Comisia, cu statele membre, cu Congresul și cu administrația SUA, precum și cu 
factorii interesați de ambele părți ale Oceanului Atlantic, pentru a asigura un rezultat de care 
să beneficieze cetățenii din UE, SUA și din alte țări.
Parlamentul European va trebui să își dea acordul cu privire la TTIP pentru ca acesta să poată 
intra în vigoare. Comisia Europeană ar trebui, așadar, să țină cont de pozițiile sale.

4. DOMENIUL DE APLICARE AL UNUI POSIBIL ACORD

Negocierile pe marginea TTIP vizează trei domenii principale: accesul pe piață (pentru 
bunuri, servicii și achiziții), barierele netarifare, precum și normele și cooperarea în materie 
de reglementare. Toate aceste domenii sunt la fel de importante pentru a le include într-un 
pachet cuprinzător care ar trebui să reprezinte obiectivul ambelor părți participante la 
negocieri. Discuțiile cu privire la TTIP au nevoie de un nou început, care să țină cont de 
progresele înregistrate până acum, pentru a introduce o nouă dinamică a negocierilor. 

4.1. ACCESUL PE PIAȚĂ

În pofida taxelor vamale foarte scăzute între Europa și SUA, componenta legată de accesul pe 
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piață a TTIP este foarte importantă, având în vedere volumul mare al schimburilor comerciale 
dintre cele două blocuri și numărul limitat de taxe vamale ridicate care există în continuare.
Scopul negocierilor ar trebui să fie eliminarea tuturor tarifelor vamale, respectând totodată 
produsele sensibile cărora li s-ar putea aplica termene-limită mai lungi pentru eliminarea 
taxelor vamale sau a contingentelor tarifare. Accesul pe piață în cazul bunurilor industriale, al 
produselor agricole, al serviciilor și al achizițiilor publice este la fel de important și ar trebui 
să existe un echilibru între diferitele propuneri pentru aceste sectoare. Trebuie să ne asigurăm 
că ofertele legate de accesul pe piață în cazul diferitelor sectoare sunt la fel de ambițioase și 
reflectă așteptările ambelor părți.
În ceea ce privește serviciile, este important să se menționeze că UE și SUA au ales să recurgă 
la o „abordare hibridă”, asemănătoare celei utilizate în cadrul negocierilor pentru Acordul 
multilateral privind serviciile. Aceasta nu este abordarea tradițională a UE în ceea ce privește 
liberalizarea serviciilor în cadrul acordurilor bilaterale de liber schimb.
Serviciile reprezintă o parte importantă a economiei UE și multe locuri de muncă depind de 
exportul și importul serviciilor, prin urmare nu există nicio îndoială că UE are importante 
interese ofensive în acest sector, de pildă în zona serviciilor de inginerie, transport sau 
telecomunicații. Pe de altă parte, este foarte important să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și utilitățile publice, acordându-le autorităților 
naționale și locale suficient spațiu de manevră pentru a legifera în interesul public. În acest 
sens, ar fi foarte utilă o declarație comună care să reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude sectoarele în cauză de la discuții.

Negocierile privind accesul pe piață al serviciilor financiare ar trebui combinate cu 
convergența reglementărilor financiare, pentru a sprijini eforturile continue de cooperare din 
cadrul altor forumuri internaționale, precum Comitetul de la Basel pentru supraveghere 
bancară.

Regulile de origine constituie o parte esențială a tuturor negocierilor privind accesul pe piață. 
Negocierile privind regulile de origine ar trebui să vizeze reconcilierea abordărilor UE și SUA 
legate de acest subiect. Acordurile economice și comerciale cuprinzătoare (CETA) pot servi 
drept un bun precedent în acest sens. Dată fiind încheierea acordului CETA și eventuala 
actualizare a acordului de liber schimb UE-Mexic, vor trebui examinate posibilitatea și 
domeniul de aplicare al cumulării. 

4.1.1. ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achizițiile publice reprezintă o parte esențială a activității economice, atât în Europa, cât și în 
SUA. Piața de achiziții publice a UE este una dintre cele mai deschise din întreaga lume, 
permițând întreprinderilor din țările terțe să depună oferte pentru contracte în Europa. Mai 
degrabă decât să ridice bariere pentru a proteja piața UE, TTIP ar putea servi drept instrument 
de elaborare a unui proiect de liberalizare extinsă a piețelor transatlantice de achiziții publice. 
Prin urmare, TTIP trebuie să asigure că se ține cont de interesul imens din partea 
întreprinderilor europene de a obține accesul la contracte publice, de exemplu pentru 
construcții, infrastructură și bunuri și servicii. Acestea vor reprezenta fără îndoială o parte 
decisivă a unui acord cuprinzător. 
Va fi extrem de important, în acest sens, să se asigure includerea statelor federale în procesul 
de negociere, pentru a se obține rezultate semnificative în ceea ce privește deschiderea 
contractelor de achiziții publice din SUA pentru întreprinderile din UE. Este regretabil, prin 
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urmare, că până în prezent nu pare să se fi înregistrat niciun progres real în acest domeniu al 
negocierilor.
Rezultatele obținute în cadrul acordurilor de liber schimb (ALS) încheiate de UE, ca de pildă 
CETA, oferă un bun exemplu al domeniului de aplicare și al extinderii care caracterizează un 
capitol cuprinzător referitor la achizițiile publice.

4.1.2. AGRICULTURA

Sectoarele agricole din UE și din SUA prezintă diferențe considerabile în multe privințe, cum 
ar fi aspectele legate de sănătatea consumatorilor, OMG-urile și carnea tratată cu hormoni. 
Orice rezultat al negocierilor trebuie să respecte și să susțină sensibilitățile și valorile 
fundamentale ale ambelor părți, cum este, de pildă, principiul precauției din UE. Rezultatul 
negocierilor pe marginea CETA arată că se poate obține un acord echilibrat și reciproc 
avantajos în acest domeniu de negociere între țări cu abordări diferite în ceea ce privește 
standardele în materie de siguranța alimentelor.

4.1.3. ENERGIA ȘI MATERIILE PRIME

Un viitor acord TTIP ar trebui să elimine orice restricții la exportul de energie existente între 
cei doi parteneri comerciali, sprijinind astfel diversificarea surselor de energie. Un parteneriat 
atât de stabil ca cel transatlantic oferă ambilor parteneri potențialul unei surse de energie 
fiabile. 
Dreptul fiecăruia dintre cei doi parteneri de a gestiona explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins în cadrul acordului, dar se va aplica principiul nediscriminării odată 
ce se va decide demararea exploatării. Accesul la materii prime, precum și la energie, ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare întreprinderilor din UE sau din SUA.
TTIP ar trebui să susțină și utilizarea și promovarea bunurilor și serviciilor ecologice, 
valorificând astfel potențialul considerabil de câștiguri economice și de mediu pe care îl oferă 
economia transatlantică.
TTIP ar putea servi drept forum pentru elaborarea unor standarde comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de standardele în vigoare de ambele părți și respectându-le.

4.2. COOPERAREA ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE ȘI BARIERELE 
NETARIFARE

Cooperarea în materie de reglementare și eliminarea barierelor netarifare este domeniul de 
negociere în care se pot înregistra cele mai importante câștiguri în ceea ce privește creșterea 
fluxurilor comerciale. Cooperarea în materie de reglementare nu ar trebui însă să afecteze în 
niciun fel nivelurile existente de protecție a sănătății și securității, a consumatorilor, a muncii, 
a legislației de mediu și a diversității culturale din UE, astfel cum se reiterează în „Orientările 
politice” ale Președintelui Juncker. Negociatorii de ambele părți trebuie să identifice și să 
specifice clar care reglementări sunt fundamentale și nu pot face obiectul unor compromisuri 
și care reglementări pot fi supuse procesului de reducere a birocrației excesive. Trebuie să 
existe angajamente clare cu privire la situațiile în care sunt posibile armonizarea, 
recunoașterea reciprocă sau doar informarea. De pildă, se pare că în sectorul auto există un 
potențial important de deblocare a noi oportunități de schimburi comerciale, dar acest aspect 
ar trebui abordat cu prudență și s-ar putea să nu fie posibil pentru toate sectoarele și pentru 
toate măsurile tehnice. Trebuie să ținem cont de rezultatele actualelor runde de negocieri. Un 
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astfel de rezultat este, de exemplu, cel legat de sectorul chimic, unde nu sunt posibile 
recunoașterea sau armonizarea reciproce.
Atât în ceea ce privește măsurile legate de barierele tehnice în calea comerțului (BTC), cât și 
măsurile sanitare și fitosanitare (SPS), negocierile ar trebui să se bazeze pe principiile-cheie 
ale acordurilor BTC și SPS multilaterale. Negocierile pe marginea măsurilor SPS ar trebui să 
recunoască dreptul ambelor părți de a gestiona riscurile în conformitate cu nivelul pe care îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor. 
Principiul precauției din UE nu ar trebui sa facă obiectul unui compromis.
Negocierile privind ambele capitole ar trebui să vizeze îmbunătățirea transparenței și a 
deschiderii, consolidarea cooperării dintre autoritățile de reglementare și consolidarea 
cooperării dintre organismele internaționale de standardizare în cazul BTC.
Pe lângă aspectele legate de BTC și SPS, negocierile privind chestiunile de reglementare se 
vor axa pe o serie de discipline orizontale legate de coerența și transparența în materie de 
reglementare, inclusiv consultările timpurii, utilizarea studiilor de impact și bunele practici de 
reglementare. Coerența în materie de reglementare este înscrisă pe agenda Comisiei privind o 
mai bună legiferare și ar putea fi create sinergii între negocierile pe marginea TTIP și procesul 
de reflecție care are loc în prezent la nivelul UE privind „o mai bună reglementare”. În acest 
sens, este foarte important să se respecte pe deplin rolul Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul democratic pe care îl exercită acesta asupra 
proceselor de reglementare ale Uniunii. În același timp, trebuie să fim vigilenți în ceea ce 
privește o implicare echilibrată a părților interesate în aceste procese de reglementare.

Aceleași preocupări vor trebui abordate și la negocierea așa-numitei agende „încorporate” a 
TTIP care vizează crearea unei baze instituționale pentru cooperarea viitoare. 

Inițiativele sectoriale privind cooperarea în materie de reglementare a produselor chimice, 
farmaceutice și cosmetice pot oferi oportunități suplimentare importante de înlăturare a 
barierelor netarifare nenecesare și de creare a unor noi oportunități de acces pe piață. Și în 
aceste domenii însă cooperarea în materie de reglementare ar trebui abordată cu multă 
prudență pentru a nu afecta dreptul suveran de reglementare al fiecărei părți (de exemplu în 
domeniul trialurilor clinice, al siguranței alimentare, al etichetării produselor chimice).

4.3 NORME

4.3.1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) reprezintă o piatră de temelie a economiei bazate 
pe cunoaștere atât în cazul UE, cât și al SUA și este, prin urmare, important ca TTIP să 
includă un capitol ambițios pe acest subiect.
Date fiind nivelurile ridicate de protecție a patentelor din UE și din SUA (exclusivitatea 
datelor, extinderea duratei de valabilitate a patentelor), capitolul din TTIP privind DPI ar 
trebui să reflecte cele mai ambițioase prevederi ale ALS încheiate de UE și SUA, continuând 
totodată să confirme gradul de flexibilitate existent în prezent în Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), în special în domeniul sănătății 
publice.
Capitolul privind DPI ale UE nu ar trebui să includă prevederi (cum ar fi sancțiunile penale) 
care au fost anterior respinse de Parlamentul European.
Un capitol ambițios privind drepturile de proprietate intelectuală ar trebui, de asemenea, să 
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prevadă protecția sporită și recunoașterea indicațiilor geografice europene. Acordul CETA 
poate servi drept un bun exemplu în acest sens.

4.3.2. LIBERALIZAREA ȘI PROTEJAREA INVESTIȚIILOR

Un viitor acord TTIP ar trebui să conțină un capitol cuprinzător privind investițiile, cu 
dispoziții referitoare atât la liberalizarea investițiilor, cât și la protecția acestora. Capitolul 
privind liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și americane pe teritoriul celeilalte părți și la 
eliminarea pe cât posibil a restricțiilor existente care au acest efect, ținând cont în același timp 
de natura sensibilă a anumitor sectoare specifice. 
Dispozițiile în materie de protecție a investițiilor ar trebui să se limiteze la dispozițiile post-
înființare și ar trebui să se axeze, printre altele, pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil și pe despăgubirile acordate pentru exproprierea (in)directă.
Având în vedere că UE și SUA dispun de sisteme juridice dezvoltate, un sistem de soluționare 
a litigiilor de la stat la stat și recurgerea la instanțele naționale reprezintă cele mai adecvate 
instrumente de soluționare a litigiilor privind investițiile. 
În cazul în care în TTIP vor fi incluse dispoziții privind soluționare litigiilor între investitori și 
stat (ISDS), pare evident că sunt esențiale reforme suplimentare pentru a se evita problemele 
care au apărut în cadrul prevederilor din ALS și TBI aflate în vigoare. Dat fiind că rezultatele 
consultării publice sunt disponibile, este necesar un proces de reflecție în cadrul celor trei 
instituții europene, precum și între acestea, privind reformele care se impun. Investitorii 
străini trebuie tratați în mod nediscriminatoriu și ar trebui să aibă oportunitatea echitabilă de a 
accede la căi de atac pentru a-și soluționa plângerile. Acest lucru poate fi obținut în cadrul 
TTIP fără a se include ISDS. 

4.3.3. COMERȚUL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Diferitele teme de negociere aflate în discuție dovedesc o agendă economică foarte 
ambițioasă. TTIP ar trebui să fie la fel de ambițios în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. 
Capitolul privind dezvoltarea durabilă ar trebui să vizeze ratificarea și punerea în aplicare 
integrală și efectivă a celor opt convenții de bază ale OIM și a principalelor acorduri 
internaționale de mediu. Obiectivul prevederilor ar trebui să fie îmbunătățirea nivelului de 
protecție a standardelor de muncă și de mediu. Un capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă ar trebui să includă, de asemenea, norme privind responsabilitatea socială 
a întreprinderilor și o implicare clară și structurată a societății civile.
Standardele de muncă și de mediu nu ar trebui să se limiteze la capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă, ci ar trebui incluse și în alte domenii ale acordului cum sunt investițiile, 
comerțul cu servicii, cooperarea în materie de reglementare și achizițiile publice.

Standardele de muncă și de mediu ar trebui să devină executorii într-o mai mare măsură, 
plecând de la experiența pozitivă a ALS UE-Coreea și de la bunele practici eficace din 
acordurile de liber schimb și din legislația națională a SUA.

Impactul economic, social și de mediu al TTIP ar trebui examinat prin intermediul unui studiu 
aprofundat al impactului durabil, cu implicarea clară a societății civile.
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4.4. ASPECTE NENEGOCIABILE

Anumite domenii de reglementare sunt nenegociabile pentru Parlamentul European. UE are o 
tradiție specifică de protejare a diversității culturale și lingvistice a Uniunii și a statelor sale 
membre. Prevederile și politicile actuale și viitoare care sprijină sectorul cultural, în special în 
mediul digital, nu sunt vizate de negocieri. 
UE are, de asemenea, o tradiție specifică de organizare a serviciilor publice. Negocierile pe 
acest subiect nu dispun de spațiu de manevră. Nicio prevedere care împiedică autoritățile 
guvernamentale să fie în măsură să legifereze în interesul public sau să asigure servicii nu este 
acceptabilă. Dorim să garantăm protecția serviciilor noastre de interes general.

5. CONȘTIINȚA DEMOCRATICĂ

Parlamentul European are ultimul cuvânt în ratificarea acordurilor comerciale dintre UE și 
țările terțe. Un acord poate intra în vigoare doar cu aprobarea PE. Respingerea ACTA 
(protecția dreptului de proprietate intelectuală în mediul digital) a dovedit că Parlamentul 
European își ia foarte în serios rolul din cadrul politicii comerciale. 
Date fiind numeroasele voci critice din rândul publicului european și slaba acceptare de către 
opinia publică a acordului aflat în curs de negociere, Parlamentul European va continua să 
insiste pentru cel mai ridicat nivel de transparență posibil și va garanta că va fi aprobat doar 
un acord de calitate, un acord care respectă valorile europene, stimulează creșterea durabilă și 
contribuie la bunăstarea tuturor cetățenilor.


