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Instrumente de protecție mai dure împotriva
importurilor ilegale, pentru protecția locurilor de
muncă și a industriei
 

Tarife vamale mai mari pentru importurile care fac obiectul unui dumping și al unor
subvenții 
Anchete mai scurte și transparente, birouri de helpdesk pentru IMM-uri, sindicatele
consultate 
Se va ține cont de dumpingul social și de mediu
 

UE  va putea să se protejeze mai bine împotriva importurilor neloiale și să combată mai
eficient dumpingul de mediu sau social prin legislația adoptată miercuri de deputați.
 
UE va putea impune tarife vamale mai mari pe importurile subvenționate sau de dumping din
state terțe, conform noii legislații agreate informal de deputați și Consiliu în decembrie 2017,
care a fost adoptată azi de Parlament.
 
Măsurile  propuse  vizează  practicile  comerciale  neloiale  din  partea  statelor  non-UE  și
completează recent adoptatele reguli anti-dumping privind statele terțe care interferează major
în economie.
 
Ce este nou ?
 

UE ar putea impune tarife vamale mai mari pentru importurile care fac obiectul unui
dumping și al unor subvenții; 
 anchetele în cazurile anti-dumping ar putea fi mult mai scurte; 
toate costurile pe care industria UE le are pentru a respecta acordurile internaționale
sociale și de mediu se vor reflecta în calcularea taxelor; 
un birou help-desk pentru IMM-uri  se va ocupa de plângeri  și  de procedurile de
anchetă; sindicatele vor fi  implicate în anchete și  în evaluarea taxelor; 
toate produsele care ajung în UE vor fi monitorizate strict, din momentul în care o
anchetă a fost notificată până în momentul în care începe efectiv, și înregistrate,
pentru a evitarea crearea de stocuri: 
platourile continentale și zonele economice exclusive (zone maritime, utilizate în
special pentru producția de energie) vor fi de asemenea incluse în această legislație,
pentru a elimina lacunele.
 

Citate
 
”Această  modernizare  mult  așteptată  orientează  spre  viitor  sistemul  nostru  de  protecție
comercială. Trăim vremuri agitate, iar muncitorii și producătorii europeni trebuie să facă față
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87817/parliament-passes-new-anti-dumping-rules-to-protect-eu-jobs-and-industry


practicilor  comerciale  neloiale,  care  pot  lua  forme  diferite.  Oferim  industriei  noastre
instrumentele adecvate pentru protecția locurilor de muncă în Europa și care vor asigura baze
corecte pentru schimburile  comerciale,  a spus președintele comisiei  parlamentare pentru
comert,
 
Bernd Lange (S&D, DE).
 
”Aceasta este cea mai mare reformă a instrumentelor de protecție comercială din ultimii 23 de
ani. Putem fi siguri acum că instrumentele noastre sunt adaptate pentru sistemul comercial al
secolului 21. UE trebuie să susțină un comerț liber bazat pe reguli, iar acesta este un instrument
important care să asigure că rămânem o economie deschisă”, a spus raportorul Christofer
Fjellner (PPE, SE).
 
 
 
Ce urmează
 
Noua legislație va intra în vigoare în momentul publicării  în Jurnalul Oficial al  UE, cel mai
probabil
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii

Textul adoptat va fi disponibil aici (30.05.2018.)
Înregistrarea dezbaterii (29.05.2018.)
Comunicat de presă după acordul informal (05.12. 2017)
Analiză PE: Modernising trade defence instruments (May, 2018)
Trenul legislativ
Etapele procedurii legislative
Materiale audiovizuale
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http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1909/BERND_LANGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/RO/28126/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/RO/28126/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621880/EPRS_ATA(2018)621880_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-modernisation-of-trade-defense-measures-%282013%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0103%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu
https://twitter.com/EP_Trade
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Statele membre, locurile de muncă și companiile UE vor fi mai bine protejate împotriva practicilor comerciale neloiale ©AP Images/EU-EP
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