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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 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 Rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la negocierile privind 
schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale Americii1,

– 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),

A. întrucât Comisia negociază în prezent în numele Uniunii Europene un amplu acord de 
parteneriat pentru comerț și investiții cu Statele Unite [Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP)];

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl reprezintă intensificarea comerțului și a investițiilor 
dintre Uniunea Europeană și Statele Unite;

C. întrucât negocierile au atras un interes public fără precedent, având în vedere potențialul 
impact de ordin economic, social și politic al TTIP;

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o serie de petiții în care se exprimă preocupări cu 
privire la acordul comercial UE-SUA (TTIP); întrucât principalele preocupări ale 
petiționarilor sunt legate de riscurile privind calitatea importurilor de produse alimentare, 
presupusa colectare de informații de către SUA cu privire la persoane fizice și juridice 
(dreptul cetățenilor UE la „autodeterminare digitală”), transparența, impactul economic și 
protecția investitorilor prin intermediul mecanismului de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS),

1. subliniază importanța dezvoltării de relații comerciale și de investiții bilaterale între 
Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, în scopul de a sprijini creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă și de a genera noi oportunități economice;

2. salută obiectivul reducerii incompatibilităților de reglementare inutile dintre UE și SUA 
cu privire la bunuri și servicii, precum suprapunerea procedurilor, cerințele divergente 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
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privind produsele și dubla testare;

3. observă că compatibilitatea de reglementare nu trebuie să aducă atingere dreptului de a 
reglementa în conformitate cu nivelul de protecție a sănătății, a siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă și a mediului, precum și cu diversitatea culturală pe 
care fiecare din părți le consideră adecvate;

4. subliniază importanța pachetului privind mobilitatea, considerând că facilitarea vizei 
pentru prestatorii europeni de bunuri și servicii este unul din elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP;

5. salută 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);

6. sugerează că o abordare mai proactivă în ceea ce privește transparența din partea Comisiei 
ar putea spori legitimitatea procesului de negociere în ochii cetățenilor și încurajează 
Comisia să publice documente și să pună la dispoziție informații referitoare la reuniuni;

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de documente TTIP disponibilă pe site-ul său web 
dedicat politicii comerciale este cuprinzătoare;

8. consideră că TTIP nu trebuie să submineze dreptul cetățenilor UE la autodeterminare 
digitală sau conformitatea cu legislația europeană privind protecția datelor;

9. subliniază sensibilitatea anumitor domenii de negociere, precum sectorul agricol, în care 
percepțiile UE și SUA cu privire la organismele modificate genetic (OMG-uri), clonare și 
sănătatea consumatorilor sunt divergente;

10. accentuează faptul că protecția consumatorilor și respectarea standardelor mai înalte de 
calitate europene pentru alimente și produse ar trebui să se afle în centrul negocierilor pe 
marginea TTIP.


