
AD\1060239RO.doc PE549.425v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Comisia pentru afaceri juridice

2014/2228(INI)

4.5.2015

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri juridice

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: Dietmar Köster



PE549.425v03-00 2/7 AD\1060239RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\1060239RO.doc 3/7 PE549.425v03-00

RO

SUGESTII

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

A. întrucât, din moment ce atât sistemele judiciare din UE, cât și cele din SUA funcționează 
în mod eficient, nu este necesară introducerea în acest acord a unor mecanisme private de 
soluționare a litigiilor (ISDS) dintre investitori și stat;

B. întrucât Uniunea Europeană și Statele Unite au cadre juridice interne eficiente și sunt 
guvernate de statul de drept;

C. întrucât acordurile comerciale și de investiții internaționale încheiate de instituțiile UE 
sunt supuse drepturilor garantate de UE, precum și principiilor care stau la baza protecției 
acestor drepturi în UE, cum ar fi principiul precauției, care se aplică protecției mediului, a 
sănătății și a consumatorilor;

D. întrucât nouă state membre ale UE au încheiat cu SUA acorduri bilaterale privind 
protejarea investițiilor, care conferă întreprinderilor din SUA dreptul de a introduce 
acțiune împotriva acestor state membre și întrucât numeroase acorduri bilaterale dintre 
statele membre ale UE cuprind clauze ISDS (clauze privind soluționarea litigiilor între 
investitori), dar întrucât Regulamentul (UE) nr. 912/2014 prevede că actualele acorduri 
bilaterale de investiții la care statele membre sunt părți urmează să fie înlocuite prin 
includerea unui capitol privind investițiile în TTIP, chiar și fără clauze ISDS;

E. întrucât negocierile respective au drept scop să conducă la un acord ambițios care va 
proteja modelul european de economie socială de piață, astfel cum este prevăzut în 
tratatele Uniunii Europene, care va aduce îmbunătățiri semnificative pentru cetățeni, 
lucrători și consumatori și care va deschide piața pentru întreprinderile din UE, inclusiv 
pentru IMM-uri;

F. întrucât acordurile internaționale stau la baza securității juridice și a previzibilității și 
întrucât sunt cunoscute nenumărate cazuri în care UE și alte state au introdus acțiune în 
justiție împotriva SUA în cadrul OMS deoarece SUA nu și-ar fi respectat obligațiile pe 
plan internațional;

G. întrucât articolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că: „deciziile se iau cu 
respectarea deplină a principiului transparenței și cât mai aproape cu putință de cetățeni”; 
întrucât articolul 10 alineatul (3) din TUE prevede că: „Deciziile se iau în mod cât mai 
deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean”; întrucât, în temeiul 
articolului 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European „este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor 
procedurii” de negociere și de încheiere a acordurilor între Uniune și țări terțe; și întrucât, 
în decizia de încheiere a anchetei sale din proprie inițiativă OI/10/2014/RA, 
Ombudsmanul European a subliniat nevoia de transparență în negocierile TTIP și 
necesitatea accesului public la documentele TTIP,

1. adresează Comisiei următoarele recomandări:
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a. consideră că preocupările publicului ar trebui să se reflecte în negocierile privind 
acordurile comerciale și de investiții;

b. observă că reformele elaborate în cadrul CETA și care vizează mecanisme de 
soluționare a litigiilor între state și investitori nu permit un tratament echitabil al 
investitorilor locali și străini;

c. constată că, pentru a garanta că investitorii străini sunt tratați în mod nediscriminatoriu 
și au o posibilitate echitabilă de a accede la căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
acest lucru poate fi realizat fără includerea în TTIP a unor standarde de protecție a 
investițiilor și a unui mecanism ISDS; își exprimă convingerea fermă că niciun acord 
TTIP nu ar trebui să conțină niciun standard de protecție a investițiilor și niciun 
mecanism ISDS, întrucât nivelul actual de protecție a investițiilor în UE și în SUA este 
pe deplin suficient pentru a garanta securitatea juridică;

d. invită Comisia să facă accesibile publicului versiunile de text consolidate care 
combină pozițiile UE și ale SUA cu privire la proiectele de capitole și, astfel, să 
asigure accesul egal la informații pentru toate părțile interesate în toate etapele 
negocierilor;

e. constată că actualele mecanisme de soluționare a litigiilor prezintă deficiențe grave 
atât la nivel de procedură, cât și la nivel de fond;

f. invită Comisia să se opună includerii unui mecanism ISDS în TTIP, având în vedere 
sistemele juridice dezvoltate din UE și SUA și faptul că un sistem de soluționare a 
litigiilor de la stat la stat și utilizarea sistemelor juridice și judiciare naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente de abordare a litigiilor de investiții;

g. subliniază necesitatea de a consolida legitimitatea democratică a politicii comerciale a 
Uniunii Europene; invită Comisia să țină seama de răspunsurile la consultarea publică 
pe care a efectuat-o, și îndeosebi de proporția de 97 % de răspunsuri care se opun unei 
clauze privind ISDS;

h. solicită Comisiei să garanteze că investitorii străini sunt tratați în mod 
nediscriminatoriu și au șanse egale de a accede la căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, beneficiind, în același timp, de drepturi egale cu cele ale investitorilor 
naționali și să se opună includerii ISDS în TTIP, deoarece există alte opțiuni de punere 
în aplicare a protejării investițiilor, cum ar fi căile de atac interne;

i. solicită Comisiei să se asigure că, în cazul adoptării unui mecanism de soluționare a 
litigiilor, hotărârile acestuia privind cazuri individuale nu înlocuiesc și nu lipsesc de 
efecte legislația națională în vigoare a părții contractante și că modificările prin 
intermediul legislației viitoare nu pot face obiectul unui astfel de mecanism de 
soluționare a litigiilor atât timp cât nu au caracter retroactiv;

j. solicită Comisiei să garanteze că, în contextul instituirii cadrului pentru o viitoare 
cooperare, se respectă pe deplin sistemele de reglementare de pe ambele maluri ale 
Atlanticului, precum și rolul Parlamentului European în procesul de luare a deciziilor 
la nivelul UE și competențele sale de control asupra proceselor de reglementare ale 
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UE;

k. invită Comisia să clarifice partenerului de negociere faptul că principiul precauției este 
unul dintre principiile fundamentale ale politicii europene de protecție a mediului, a 
sănătății și a consumatorilor și este baza pentru negocieri prompte și proactive pentru a 
evita ca sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor să fie supusă riscurilor și 
pentru a nu dăuna mediului, precum și să se asigure că negocierile nu duc la diluarea 
principiului precauției care operează în UE, îndeosebi în domeniul protecției mediului, 
a sănătății, a alimentelor și a consumatorilor;

l. solicită Comisiei să garanteze că adoptarea legislației pe plan național continuă să fie 
realizată în mod exclusiv de către organele legislative legitime din UE, cu promovarea 
celor mai înalte standarde de protecție a cetățenilor, inclusiv a sănătății, siguranței, 
mediului, a consumatorilor și a drepturilor lucrătorilor și a serviciilor publice de 
interes general; consideră esențial să se mențină dreptul suveran al statelor membre de 
a exclude din domeniul de aplicare al negocierilor TTIP serviciile publice și colective, 
cum ar fi aprovizionare cu apă, serviciile de sănătate, educația, securitatea socială, 
cultura, chestiunile în materie de mass-media, calitatea produselor și dreptul la 
autodeterminare al autorităților municipale și locale; îndeamnă Comisia să se asigure 
că orice proceduri privind cooperarea în materie de reglementare respectă pe deplin 
competențele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului, în strictă 
conformitate cu tratatele UE, precum și că nu întârzie, în mod direct sau indirect, 
procesul legislativ european;

m. subliniază că, din moment ce nici statele membre ale UE, nici Uniunea Europeană nu 
au adoptat o decizie cu privire la armonizarea completă a dreptului de proprietate 
intelectuală, a drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și a brevetelor, Comisia nu 
trebuie să negocieze aceste aspecte în cadrul CETA sau TTIP;

n. consideră că este foarte important ca UE și SUA să fie în continuare angajate și 
implicate în discuții multilaterale globale privind armonizarea brevetelor prin 
intermediul organismelor internaționale existente și, astfel, avertizează împotriva 
încercării de a introduce în TTIP dispoziții privind dreptul material al brevetelor, 
îndeosebi cu privire la chestiuni referitoare la brevetabilitate și la perioadele de grație;

o. invită Comisia să se asigure că negocierile privind TTIP abordează, de asemenea, 
nevoia de recunoaștere sporită a anumitor produse a căror origine este de mare 
importanță și de menținere a protecției acestora; subliniază, prin urmare, că garantarea 
efectivă a aplicării indicației geografice a UE este esențială pentru a putea pune în 
aplicare aceste norme; invită, în acest context, Comisia să se asigure că normele 
referitoare la excepția culturală rămân în afara mandatului de negociere de la 
Bruxelles;

p. solicită Comisiei ca în ceea ce privește accesul pe piață să prevadă dispoziții adecvate 
de excludere a serviciilor sensibile, cum ar fi serviciile publice și utilitățile publice 
(inclusiv aprovizionarea cu apă, sănătatea, sistemele de securitate socială și educația), 
pentru a oferi autorităților naționale și locale o marjă de manevră suficientă care să le 
permită să legifereze în interesul public; menționează că este necesară introducerea în 
acord a unei excepții clare privind aceste servicii, în conformitate cu articolul 14 din 
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TFUE coroborat cu Protocolul (nr. 26), indiferent de entitatea care furnizează aceste 
servicii, de forma în care sunt furnizate și de modul în care sunt finanțate; constată că 
o declarație comună care să reflecte angajamentul clar al negociatorilor față de 
excluderea acestor sectoare din cadrul negocierilor ar fi foarte utilă în acest sens;

q. solicită în special Comisiei să se asigure că toate aspectele care prezintă beneficii 
pentru artiști și pentru producătorii europeni sunt incluse în normele referitoare la 
excepția culturală;

r. invită Comisia să ofere garanții cu privire la includerea sectorului editorial în 
excepțiile culturale;

s. subliniază faptul că, în domeniul achizițiilor publice, criteriile de atribuire sociale și de 
mediu și posibila extindere a acestora nu trebuie să fie puse în discuție;

t. solicită Comisiei să se asigure că ambele părți contractante se angajează în special să 
respecte și să pună în aplicare standardele fundamentale de muncă ale OIM și 
orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale; consideră că respectarea 
standardelor sociale și de muncă trebuie să fie asigurată în mod eficient în caz de 
conflict;

u. subliniază faptul că în niciun caz dreptul la codeterminare, legislația privind societățile 
comerciale și negocierile colective sau alte drepturi care protejează lucrătorii, mediul 
și consumatorii nu pot fi interpretate ca fiind „bariere comerciale netarifare”;

v. în plus, subliniază că definițiile neclare ale unor noțiuni juridice din CETA și TTIP 
precum „tratament corect și echitabil” sau „expropriere indirectă” trebuie să fie 
respinse.



AD\1060239RO.doc 7/7 PE549.425v03-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 16.4.2015

Rezultatul votului final +:
–:
0:

12
11
2

Membri titulari prezenți la votul final Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-
Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 
Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António 
Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 
(2)) prezenți la votul final

Inês Cristina Zuber


