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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma 
unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în 
temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General 
pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de 
angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României, în cadrul procesului lor de aderare 
la Uniunea Europeană
(16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16112/2012),

– având în vedere proiectul de Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 
Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXVI alineatul (6) și 
articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la 
modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României 
în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (16118/2012),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea 
paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-
0285/2013),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei 
pentru afaceri externe (A7-0332/2013),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Populare Chineze.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Odată cu aderarea Bulgariei și a României, Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală. În 
consecință, UE a fost obligată în conformitate cu normele OMC (Articolul XXIV alineatul (6) 
din GATT 1994) să intre în negocieri cu statele membre ale OMC cu drepturi de negociere în 
ceea ce privește listele de angajamente ale oricărui membru în curs de aderare în scopul de a 
conveni asupra unei ajustări reciproc avantajoase care să compenseze creșterea taxelor vamale 
consolidate și pierderile semnificative aferente.

Aceste compensații sunt necesare în cazul în care adoptarea regimului tarifar extern al UE 
duce la o creștere a taxelor vamale peste nivelul pe care statul în curs de aderare l-a stabilit în 
cadrul OMC, ținându-se totodată seama în mod corespunzător de reducerile de taxe vamale pe 
aceeași linie tarifară făcute de alte entități constitutive ale uniunii vamale cu ocazia constituirii 
acesteia, în conformitate cu dispozițiile alineatului (6) de la articolul XXIV.

Două chestiuni trebuie abordate în aceste acorduri pentru a se asigura respectarea cerințelor 
OMC. Mai întâi, compensarea tarifelor mai mari, în cazul căreia instrumentul cel mai des 
folosit este deschiderea unui contingent tarifar alocat pe țară sau creșterea unui/unor 
contingent(e) existent(e). În al doilea rând, contingentul tarifar erga omnes de dinainte de 
aderare pentru Bulgaria și România (care nu este specific acestor țări, ci deschis tuturor 
țărilor) trebuie să fie, de asemenea, adăugat la contingentul tarifar erga omnes existent al UE.

La 29 ianuarie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările care au 
dreptul la o compensație. Negocierile cu Republica Populară Chineză au condus la un proiect 
de acord sub forma unui schimb de scrisori, care a fost parafat la 31 mai 2012. 

Produsele vizate de Acordul de compensare UE-China sunt, în principal, usturoiul, ciupercile, 
ciocolata, produsele de patiserie și biscuiții. 

Acordul privind noul contingent tarifar pentru aceste produse agricole va fi implementat prin 
intermediul unui regulament de aplicare ce urmează a fi adoptat de Comisie.

UE a încheiat până în prezent acorduri de compensare similare cu Cuba, Brazilia și, cu 
aprobarea Parlamentului, Australia, Noua Zeelandă și Argentina și Statele Unite. 

Observațiile raportorului

Raportorul salută acordul încheiat cu Republica Populară Chineză și consideră că Parlamentul 
European ar trebui să îl aprobe. Republica Populară Chineză are dreptul să își restabilească 
drepturile comerciale anterioare în urma ușoarei erodări a acestora datorată extinderii uniunii 
vamale a UE odată cu aderarea României și Bulgariei.

Articolul XXIV alineatul (4) din GATT subliniază pe bună dreptate că „scopul constituirii 
uniunilor vamale sau a zonelor de comerț liber trebuie să fie acela de a facilita comerțul între 
părțile contractante și nicidecum să ridice bariere în calea comerțului altor părți contractante 
cu aceste teritorii”. De aceea, acest acord de compensare poate fi privit ca o nouă dovadă a 
atașamentului UE față de regimul comercial bazat pe norme multilaterale, cu OMC în centrul 
acestuia.
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În general, extinderea UE este un factor pozitiv pentru membrii OMC. În cazul în care țările 
care au aderat practicau taxe vamale mai mari decât cele aplicate de UE, țările membre ale 
OMC sunt cele care au de câștigat. În caz contrar, atunci când țările care au aderat practicau 
taxe vamale mai mici decât cele aplicate de UE și sunt obligate să își mărească taxele vamale, 
UE compensează diferența. Așa că, în general, țările membre ale OMC au de câștigat.

Comisia a ales pe bună dreptate mărirea și crearea unor contingente tarifare ca instrument de 
compensare pentru produsele chinezești în cauză, contingentele tarifare fiind cea mai 
practicată modalitate de compensare a pierderilor.

Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză își notifică reciproc încheierea 
procedurilor lor interne în vederea intrării în vigoare a acordului. Acordul va intra în vigoare 
la 14 de zile de la data primirii ultimei notificări. Raportorul speră că și țara parteneră își va 
finaliza la rândul său neîntârziat procedurile interne, astfel încât producătorii săi să 
beneficieze rapid de restabilirea accesului la piață.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui 
schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul 
articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și 
Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale 
Republicii Bulgaria și ale României, în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană
(COM(2012)0641 – C7-0000/2012 – 2012/0304(NLE))

Raportor pentru aviz: Charles Tannock

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei se bazează pe o practică obișnuită în cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC). Această practică constă în compensarea acelor țări care, având interese 
speciale de export în ceea ce privește alte țări membre ale OMC înainte de a adera la o uniune 
vamală, pierd din cauza taxelor mai ridicate impuse exporturilor lor către acei membri, ca 
urmare a extinderii tarifului comun extern, atunci când aceste țări terțe aderă la uniunea 
vamală în cauză, în acest caz Uniunea Europeană. Această practică este în conformitate cu 
spiritul principiilor Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT), care încearcă să 
promoveze liberalizarea comerțului internațional, chiar dacă pe bază preferențială, ținând 
seama întotdeauna, în mod corespunzător, de impactul creării unor uniuni vamale asupra 
țărilor terțe membre ale OMC, care sunt, eventual, afectate.   

Concesiile oferite Republicii Populare Chineze (RPC) de către Uniunea Europeană (UE) în 
cadrul propunerii sunt rezultatul unei negocieri tehnice între Comisia Europeană și RPC. În 
conformitate cu dispozițiile GATT, incapacitatea de a ajunge la un acord ar putea conduce la 
retragerea de către RPC a concesiilor echivalente, negociate cu UE. Având în vedere faptul că 
numeroși consumatori din cadrul UE depind de furnizarea de către RPC a unor bunuri ieftine 
și în cantități mari, un război comercial între ambii membri ai OMC nu ar fi în interesul 
nimănui, în special în contextul actual al recesiunii economice mondiale.  

Din aceste motive, raportorul propune ca Parlamentul European să-și dea aprobarea la acordul 
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care conține concesii pentru RPC, pentru a permite UE să-și alinieze uniunea sa vamală la 
angajamentele asumate în cadrul OMC, după aderarea Republicii Bulgaria și a României la 
UE, asigurându-se totodată că RPC își păstrează statutul de partener comercial de încredere.

***********

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 
în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea. 
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE
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Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Pașcu, Hans-Gert Pöttering, 
Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos 
Salavrakos, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen

Membri supleanți prezenți la votul final Charalampos Angourakis, Anne Delvaux, Norbert Neuser, Doris Pack, 
Helmut Scholz, Alf Svensson, Ivo Vajgl

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Danuta Jazłowiecka, Monika Panayotova
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE
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Membri titulari prezenți la votul final Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel 
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Membri supleanți prezenți la votul final Jarosław Leszek Wałęsa
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