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SUGESTII

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

– având în vedere directivele pentru negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP) dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii din 14 
iunie 2013,

– având în vedere articolele 206 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare - Rezoluția din 23 octombrie 2012 referitoare la 
relațiile comerciale și economice cu Statele Unite1, Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare 
la negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii2 și Rezoluția din 12 martie 2014 referitoare la programul de supraveghere al 
Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din 
diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri 
interne3,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2015 referitoare la raportul anual privind 
activitățile Ombudsmanului European în 2013,

– având în vedere petițiile 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-
14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 
0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-
14, 2328-14, 2647-14 și 0033-15,

– având în vedere ancheta Ombudsmanului European cu privire la transparența și 
participarea publică în cadrul negocierilor pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț
și investiții (OI/10/2014/RA),

– având în vedere rezultatele consultării publice lansate de Comisie cu privire la protejarea 
investițiilor și la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) în cadrul TTIP,

– având în vedere scrisoarea din 5 iunie 2014 adresată de către negociatorul-șef al UE, 
Ignacio García-Bercero, omologului său american, Daniel Mullany, în care declara că 
„toate documentele referitoare la negocieri vor rămâne inaccesibile publicului pentru o 
durată de până la 30 de ani”,

A. întrucât Comisia negociază în prezent în numele Uniunii Europene un acord amplu, 
cuprinzător și care stabilește standarde înalte de parteneriat pentru comerț și investiții cu 
Statele Unite [Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)], al cărui 
obiectiv este promovarea și facilitarea schimbului comercial de bunuri și servicii și 
consolidarea investițiilor, printre altele, prin intermediul eliminării barierelor în calea 

                                               
1  JO C 68 E, 7.3.2014, p. 53.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
3 Texte adoptate, P7_TA(2014)0230.
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comerțului; întrucât un număr semnificativ de cetățeni europeni au exprimat preocupări
legitime cu privire la faptul că acest acord ar amenința normele fundamentale ale UE, în 
special în domeniul drepturilor muncii, al protecției mediului și al standardelor alimentare 
și de securitate;

B. întrucât Președintele Juncker a invitat fiecare membru din viitoarea Comisie să „prezinte 
public toate contactele și reuniunile organizate cu organizațiile profesionale sau cu 
persoanele care desfășoară o activitate independentă cu privire la orice chestiune 
referitoare la elaborarea de politici ale UE și la punerea lor în aplicare” cu privire la 
amplul acord de parteneriat pentru comerț și investiții cu SUA pe care Comisia îl 
negociază în prezent în numele UE; întrucât singura metodă eficace prin care se pot evita 
confuzia publică și neînțelegerile este garantarea unui grad mai mare de transparență și 
depunerea unor eforturi mai mari pentru a se oferi informații dezbaterii publice în mod 
proactiv;

C. întrucât obiectivul TTIP îl reprezintă intensificarea comerțului și a investițiilor dintre UE 
și SUA, fără a aduce atingere principiilor stabilite în acquis-ul comunitar sau creșterii 
economice sustenabile, creării de locuri de muncă decente sau promovării modelului 
social european;

D. întrucât negocierile au atras un interes public fără precedent, având în vedere potențialele 
implicații de ordin economic, social și politic ale TTIP și modul secret de desfășurare a 
negocierilor;

E. întrucât fostul președinte al Comisiei, José Manuel Barroso, a invitat societatea civilă să 
joace un rol constructiv și să se implice în cadrul negocierilor privind TTIP;

F. întrucât societatea civilă și-a exprimat îngrijorarea cu privire la TTIP;

G. întrucât, la 10 septembrie 2014, Comisia a refuzat să înregistreze inițiativa cetățenească 
europeană „Stop TTIP”, deoarece a considerat că aceasta se afla în afara sferei de 
competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al 
Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor; întrucât o inițiativă „Stop TTIP” a fost, 
prin urmare, lansată în afara procedurii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 211/2011 și a 
strâns deja peste un milion de semnături; întrucât Comisia pentru petiții a primit o serie de 
petiții în care se exprimă preocupări cu privire la TTIP; întrucât principalele preocupări 
ale petiționarilor sunt legate de riscurile privind siguranța și calitatea importurilor de 
produse alimentare, transferul de date dintre UE și SUA, în special informațiile colectate 
de către SUA cu privire la persoane fizice și juridice (dreptul cetățenilor UE la 
„autodeterminare digitală”), lipsa de transparență în ceea ce privește negocierile, 
potențialul impact economic negativ al TTIP, în special în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă și salariile, precum și transferul dreptului de reglementare al autorităților 
publice asupra întreprinderilor, prin intermediul mecanismului ISDS;

H. întrucât dreptul cetățenilor Uniunii de a beneficia de accesul public la documentele 
păstrate de instituțiile UE reprezintă un drept fundamental al cărui obiectiv este garantarea 
faptului că cetățenii pot participa la procesul de luare a deciziilor al UE și de tragere la 
răspundere a UE și a instituțiilor sale, consolidând astfel caracterul democratic al Uniunii; 
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I. întrucât toate petițiile primite din partea cetățenilor Uniunii, reunind zeci de mii de 
semnături ale acestora, exprimă o poziție critică evidentă față de negocierile privind TTIP 
și avertizează cu privire la amenințarea pe care un astfel de acord ar putea să o reprezinte 
pentru modul de viață european, în special pentru domeniile social, economic, de mediu și 
democratic;

J. întrucât ancheta Ombudsmanului European din luna iulie 2014 referitoare la transparența 
TTIP a examinat disimularea unor documente cheie și presupusul acces privilegiat acordat 
anumitor părți interesate; întrucât Ombudsmanul a primit peste 6 000 de e-mailuri ca 
răspuns la consultările sale publice referitoare la TTIP; 

K. întrucât, în ceea ce privește domeniul social, diversele petiții exprimă îngrijorări profunde 
cu privire la potențialul impact negativ al acordului asupra sănătății publice, sistemelor de 
sănătate din UE și serviciilor publice în general, precum și sistemelor de pensii; întrucât 
apar temeri cu privire la înrăutățirea condițiilor de lucru, având în vedere absența unei 
reglementări a relațiilor de muncă și absența unei culturi a contractelor colective de muncă 
în SUA;

L. întrucât, după efectuarea unor cercetări, Ombudsmanul European și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la lipsa transparenței și a unei participări publice la negocierile 
privind TTIP;

M. întrucât majoritatea petițiilor primite solicită în mod explicit fie suspendarea negocierilor 
de către Comisia Europeană, fie respingerea în final a acordului de către Parlamentul 
European,

1. subliniază importanța dezvoltării de relații comerciale și de investiții echilibrate între 
Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, oferind garanții adecvate pentru a 
asigura cele mai înalte standarde în domeniul muncii, social, al sănătății și de mediu la 
nivel global, cu scopul de a susține creșterea economică și ocuparea forței de muncă, 
precum și de a genera noi oportunități economice și de a reglementa globalizarea, astfel 
încât să fie exclus dumpingul social și de mediu;

2. salută obiectivul eliminării barierelor tehnice în calea comerțului și al reducerii 
incompatibilităților de reglementare inutile dintre UE și SUA, care nu sunt justificate de 
diferitele abordări referitoare la protecție și gestionarea riscurilor, precum suprapunerea 
procedurilor, cerințele divergente privind produsele și dubla testare;

3. solicită Comisiei să se opună includerii ISDS în TTIP, în cazul în care negocierile 
continuă, deoarece există alte opțiuni de punere în aplicare a protejării investițiilor, cum ar 
fi căile de atac interne;

4. observă că compatibilitatea de reglementare nu trebuie să aducă atingere serviciilor 
publice sau dreptului suveran primordial de a reglementa în conformitate cu principiul 
precauției în materie de sănătate, acces la medicamente, siguranța protecției datelor, 
drepturile consumatorilor, drepturile în materie de muncă, protecția mediului, bunăstarea 
animalelor, protecția preventivă a consumatorilor și diversitatea culturală, în maniera 
considerată adecvată de autoritățile publice ale fiecărei părți;
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5. solicită Comisiei să se asigure că standardele europene în materie de mediu rămân la 
nivelurile actuale;

6. subliniază că serviciile și produsele culturale ar trebui să fie considerate și, prin urmare, 
tratate în mod diferit față de alte servicii și produse comerciale, astfel cum se prevede în 
așa-numita excepție culturală;

7. subliniază importanța pachetului privind mobilitatea și a stabilirii reciprocității în materie 
de vize pentru cetățenii din toate statele membre ale UE, reamintind că facilitarea vizei 
pentru prestatorii europeni de bunuri și servicii este unul din elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP;

8. subliniază faptul că SUA nu a ratificat convențiile Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) privind standardele de bază în domeniul muncii, care privesc drepturi precum
negocierea colectivă, libertatea de asociere și dreptul de organizare;

9. subliniază faptul că factorii de decizie democratici la locul de muncă riscă să fie subminați 
dacă protecția lucrătorilor este considerată o barieră în calea comerțului;

10. observă faptul că Comisia a făcut eforturi reale pentru a face procesul de negociere TTIP 
mai transparent, având în vedere în special publicarea Directivelor europene cu privire la 
negocierea TTIP (1103/13 CL 1); ia act de faptul că acest document esențial a fost făcut 
public abia la 9 octombrie 2014, iar negocierile au început în luna iunie 2013; reamintește 
faptul că Comisia are obligația legală să respecte, în orice circumstanță, normele privind 
accesul public la documente, prevăzute de Regulamentul 1049/2001; regretă faptul că 
accesul acordat deputaților în Parlamentul European la textele de negociere privind TTIP 
a fost până în prezent extrem de limitat; subliniază faptul că documentele puse la 
dispoziție în sala de lectură securizată a PE nu conțin nici materiale consolidate, nici texte 
depuse de SUA; subliniază necesitatea de a se asigura transparență prin intermediul unui 
dialog direct și deschis realizat sub forma unei consultări publice cu toate părțile 
interesate;

11. salută ancheta Ombudsmanului European referitoare la necesitatea unei divulgări mai 
proactive a documentelor; îndeamnă Comisia să pună rapid în aplicare recomandările 
Ombudsmanului privind accesul public la textele de negociere consolidate, divulgarea 
proactivă mai largă a documentelor privind TTIP și transparența sporită în ceea ce privește 
reuniunile dintre funcționarii Comisiei și organizațiile de afaceri, grupurile de lobby sau 
ONG-uri cu privire la TTIP; consideră că o abordare mai proactivă din partea Comisiei în 
ceea ce privește transparența ar putea spori caracterul democratic și legitimitatea 
procesului de negociere în ochii cetățenilor și, prin urmare, îndeamnă Comisia să publice 
toate documentele de negociere, inclusiv ofertele transmise de SUA către UE, conform 
practicii din cadrul tuturor negocierilor comerciale internaționale realizate în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului și să promoveze participarea mai amplă și implicarea 
diferitelor părți interesate în procesul de negociere, în special societatea civilă și 
organizațiile consumatorilor;

12. solicită Comisiei să se asigure că lista de documente TTIP disponibilă pe site-ul său web 
dedicat politicii comerciale este accesibilă, cuprinzătoare, exhaustivă și aprofundată și să 
faciliteze accesul la aceste informații, organizând reuniuni periodice cu sindicatele, cu 



AD\1060008RO.doc 7/10 PE549.172v03-00

RO

ONG-urile și cu organizațiile societății civile; subliniază faptul că cele mai importante 
documente, în special cele privind pozițiile de negociere ale UE, ar trebui să fie 
disponibile în toate limbile oficiale ale UE, asigurând astfel accesul veritabil la documente 
și înțelegerea lor deplină de către toți cetățenii europeni;

13. solicită Comisiei să informeze imediat și pe deplin Parlamentul European cu privire la 
toate etapele procedurii, conform hotărârii CJUE din cauza C-358/11; solicită, de 
asemenea, să garanteze accesul tuturor deputaților din Parlamentul European la toate 
documentele cu acces restrâns și să includă textele consolidate în lista documentelor care 
pot fi consultate de deputații din Parlamentul European;

14. regretă faptul că petiția adresată de peste un milion și jumătate de cetățeni europeni nu a 
fost considerată de Comisie ca o „inițiativă cetățenească europeană” din cauza limitărilor 
cadrului legislativ al inițiativei cetățenești; regretă faptul că, într-adevăr, ca urmare a 
acestor limitări, orice inițiativă cetățenească europeană privind aspectele comerciale 
devine admisibilă numai după intrarea în vigoare a unui acord comercial și că inițiativele 
cetățenești europene care vizează influențarea negocierilor comerciale în curs nu sunt 
permise în cadrul actual;

15. consideră că, în interesul public, protejarea datelor nu ar trebui să fie folosită ca obstacol 
automat în calea examinării publice a activităților de lobby în contextul TTIP și că este 
posibil să se soluționeze problemele referitoare la protejarea datelor prin informarea 
participanților invitați la reuniuni cu privire la intenția de dezvăluire a numelor lor și prin 
afirmarea clară a faptului că TTIP nu trebuie să submineze nici dreptul cetățenilor UE la 
autodeterminare digitală, nici respectarea legislației Uniunii privind protecția datelor și, în 
special, trebuie luată în considerare hotărârea Curții de Justiție (C-132/12) privind 
„dreptul de a fi uitat” și propunerea de regulament general privind protecția datelor; 
solicită Comisiei să se asigure că protecția datelor nu este inclusă în negocieri, pentru a se 
asigura respectarea articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE;

16. subliniază sensibilitatea anumitor domenii de negociere, în care nu se pot accepta 
compromisuri, precum sectorul agricol, în care percepțiile UE și SUA cu privire la 
organismele modificate genetic (OMG-uri), cerințele privind informațiile de etichetare, 
clonare, cerințele în materie de mediu și toate celelalte standarde în materie de sănătate a 
consumatorilor și a animalelor sunt divergente; încurajează Comisia să adopte, în acest 
cadru, o „abordare de tip listă pozitivă”, ca o condiție prealabilă pentru înțelegerea 
problemei de către toate părțile interesate; solicită, prin urmare, ca aceste domenii să nu 
facă obiectul unei cooperări în materie de reglementare, nici al unor norme adiționale 
privind standardele sanitare și fitosanitare și barierele tehnice în calea comerțului; solicită 
stabilirea unor norme clare de etichetare care ar facilita alegerea consumatorilor în 
domenii în care se derulează deja relații comerciale în sectoare sensibile, cum ar fi OMG-
urile;

17. subliniază nivelul ridicat al controlului public exercitat asupra acordului prin intermediul 
petițiilor, care au exprimat îngrijorări serioase cu privire la transparența negocierilor și la 
efectele negative asupra drepturilor lucrătorilor și a serviciilor publice, inclusiv în ceea ce 
privește sănătatea, serviciile sociale, educația, apa și serviciile de igienizare; 

18. invită Comisia să se angajeze ferm în favoarea menținerii stricte a standardelor privind 
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siguranța alimentară, sănătatea umană și animală și bunăstarea animalelor, astfel cum sunt 
definite în legislația UE, și să se asigure că nu sunt subminate și că vor fi respectate 
valorile fundamentale ale UE, precum principiul precauției, recunoașterea animalelor ca 
ființe sensibile, consacrată la articolul 13 din TFUE, precum și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

19. solicită Comisiei să împiedice introducerea pe piața UE a produselor care nu au fost 
obținute cu respectarea standardelor UE privind siguranța alimentară, sănătatea umană și 
animală și bunăstarea animalelor;

20. solicită Comisiei să se asigure că nu vor fi introduse pe piața UE și nu vor ajunge în lanțul 
alimentar din UE produse precum OMG-urile sau produse provenite de la animale 
rezultate din clonare sau de la descendenții acestora și produse care conțin substanțe 
interzise în UE;

21. subliniază faptul că în centrul negocierilor privind TTIP ar trebui să se afle protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor europene mai înalte de calitate și siguranță 
pentru alimente și produse, cele mai înalte standarde în materie de protecția mediului și 
controlul strict al emisiilor industriale în UE și SUA, precum și măsurile adecvate de 
control pentru protejarea datelor cetățenilor, implicând în special:

- transparență deplină și acces public la datele clinice din trialurile clinice efectuate pentru 
medicamente;

- transparență deplină și acces public la datele clinice din investigațiile clinice efectuate 
pentru dispozitive medicale;

- protejarea vieții sau a sănătății oamenilor, a animalelor sau a plantelor prin respectarea și 
susținerea sensibilităților și valorilor fundamentale ale ambelor părți, cum ar fi principul 
precauției al UE;

și subliniază că negocierile nu ar trebui să ia în considerare niciun angajament privind 
protecția datelor în cadrul acordului TTIP până la încheierea activităților legislative în 
curs în acest domeniu în UE și SUA;

22. subliniază faptul că respectarea suveranității fiecărui stat și a suveranității Uniunii 
Europene de a adopta acte legislative și de a reglementa economia trebuie să se afle în 
centrul negocierilor pentru TTIP; 

23. solicită Comisiei să indice modul și data la care va pune în aplicare fiecare măsură 
sugerată, precum și modalitatea prin care va da curs petițiilor menționate anterior; 
consideră că, deoarece negocierile sunt în curs de desfășurare, ar fi util ca Comisia să 
efectueze o analiză în termen de două luni, și anume până la 31 mai 2015;

24. constată faptul că Comisia a primit în total aproape 150 000 de răspunsuri la consultarea 
sa publică privind protejarea investițiilor și mecanismul de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat în cadrul Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții, 97 % 
dintre acestea respingând includerea ISDS în TTIP; subliniază faptul că compatibilitatea 
oricărui ISDS cu sistemul judiciar al UE și în special problema respectării jurisdicției 
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CJUE și a dreptului guvernelor de a reglementa, reprezintă un motiv de îngrijorare 
împărtășit de o mare parte a respondenților; ia act de faptul că, în mod neobișnuit, multe 
răspunsuri au venit de la respondenți individuali, ceea ce indică nivelul mobilizării publice 
în privința TTIP, precum și faptul că unii respondenți, precum sindicatele sau marile 
organizații ale societății civile, reprezintă un număr mare de membri individuali, cu mult 
peste numărul total de răspunsuri primite de Comisie; subliniază faptul că prevederile 
privind protecția investițiilor ar trebui să garanteze dreptul statului de a reglementa și 
consideră că, în această privință, CJUE ar trebui să păstreze jurisdicția exclusivă asupra 
interpretării definitive a legislației Uniunii Europene.
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