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AMENDAMENTE 001-023 
depusă de Comisia pentru comerț internațional

Raport
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului 
internațional

Propunere de regulament (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere avizul nr. 2/15 al 
Curții de Justiție a Uniunii Europene,

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Avizul nr. 2/15 al Curții de Justiție a 
Uniunii Europene1а a adus claritate în 
ceea ce privește chestiunea competențelor 
în materie de acorduri comerciale 
cuprinzătoare. Acest aviz clarifică, printre 
altele, faptul că dispozițiile care intră sub 
incidența capitolelor privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă țin de competența 
exclusivă a Uniunii și că obiectivul 
dezvoltării durabile constituie o parte 
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integrantă a politicii comerciale comune.
__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Regulamentul ar trebui să asigure 
aplicarea coerentă a mecanismului de 
asigurare a respectării legii în litigiile 
comerciale legate de acordurile 
comerciale internaționale, inclusiv 
acordurile regionale sau bilaterale. 
Dispozițiile privind soluționarea litigiilor, 
inclusiv în acordurile comerciale 
regionale sau bilaterale, s-ar putea să nu 
fie suficient de specifice sau de explicite 
pentru a soluționa eficace litigiile în 
eventualitatea unei încălcări vădite a 
obligațiilor din acordurile comerciale. O 
evaluare completă a impactului ar trebui 
să însoțească viitoarea propunere 
legislativă a Comisiei de reexaminare a 
Regulamentului (UE) nr. 654/2014. 
Comisia ar trebui să prezinte propuneri de 
consolidare a aplicării angajamentelor 
privind dezvoltarea durabilă. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea insistă asupra 
preeminenței dreptului comercial 
internațional, așa cum este administrat de 
OMC și pus în aplicare în temeiul 
articolului 23 din Acordul OMC, și va lua 
parte la toate eforturile care vizează 
reformarea mecanismului OMC de 
soluționare a litigiilor, pentru a asigura 
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funcționarea adecvată a organului de apel 
al OMC.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Până la... [un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind evoluțiile în curs din 
domeniul soluționării litigiilor comerciale 
internaționale și activitățile pe care le-a 
desfășurat în legătură cu reformarea 
organului de apel al OMC.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Uniunea își menține angajamentul 
față de o abordare multilaterală a 
soluționării litigiilor internaționale, 
comerțul bazat pe norme și cooperarea 
internațională în vederea realizării 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Serviciile și drepturile de proprietate 
intelectuală reprezintă o parte importantă 
și în continuă creștere a comerțului la 
nivel mondial și fac obiectul acordurilor 
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comerciale internaționale, inclusiv al 
acordurilor regionale sau bilaterale ale 
Uniunii.
 Prin urmare, este oportun să se includă 
serviciile și drepturile de proprietate 
intelectuală în domeniul de aplicare al 
măsurilor de politică comercială care pot 
fi adoptate de Uniune și care în prezent 
sunt limitate la mărfuri și achiziții 
publice. Această extindere ar trebui să 
permită ca Regulamentul (UE) 
nr. 654/2014 să devină mai coerent și mai 
eficace.

Justificare

În prezent, Regulamentul (UE) nr. 654/2014 se limitează la anumite măsuri în domeniul 
mărfurilor și al achizițiilor publice.

 Nu poate fi adoptată nicio măsură în alte domenii, cum ar fi serviciile și proprietatea 
intelectuală.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Date fiind tensiunile comerciale 
internaționale tot mai mari și în contextul 
crizei din cadrul OMC, Uniunea ar trebui 
să fie în măsură să reacționeze rapid în 
cazul unei măsuri unilaterale și ilegale 
luate împotriva sa. Prin urmare, Uniunea 
ar trebui să fie capabilă să impună măsuri 
în eventualitatea unei încălcări vădite a 
dreptului internațional sau a unei 
încălcări vădite a obligațiilor comerciale 
față de Uniune de către o țară terță, care 
amenință sau afectează interesele 
comerciale ale Uniunii sau îi pune în 
pericol autonomia strategică, cu condiția 
ca Uniunea să fi contestat în mod 
corespunzător aceste măsuri ilegale la 
OMC sau în fața organului de soluționare 
a litigiilor competent.
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Justificare

Este vorba de a consolida capacitatea Uniunii Europene de a reacționa în cazul în care este 
adoptată o măsură ilegală împotriva sa. Această acțiune ar consolida caracterul disuasiv al 
regulamentului, garantând o reacție imediată a UE și prezervarea intereselor sale. Cu toate 
acestea, este important să reamintim că măsurile ar trebui să fie proporționale și utilizate 
doar în ultimă instanță.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În fine, clauza de revizuire a 
Regulamentului (UE) nr. 654/2014 trebuie 
reînnoită pentru o nouă perioadă de cinci 
ani și trebuie să acopere aplicarea 
modificării propuse.

(9) În fine, clauza de revizuire a 
Regulamentului (UE) nr. 654/2014 trebuie 
să acopere și aplicarea modificării propuse.

Justificare

Data de 1 martie 2025 propusă de Comisie este prea îndepărtată. Reexaminarea 
regulamentului trebuie să poată avea loc mai devreme, în timpul mandatului actual al 
Parlamentului European, pentru a cunoaște rezultatele punerii sale în aplicare și a identifica 
ajustările care se impun.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) La articolul 1, litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:

(b) de a reechilibra concesiile sau alte 
obligații în relațiile comerciale cu țări terțe, 
atunci când tratamentul acordat mărfurilor 
din Uniune este modificat într-un mod care 
afectează interesele Uniunii.

(b) de a reechilibra concesiile sau alte 
obligații în relațiile comerciale cu țări terțe, 
atunci când tratamentul acordat mărfurilor 
sau serviciilor din Uniune este modificat 
într-un mod care afectează interesele 
Uniunii.
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Justificare

 Trebuie precizat că și tratamentul acordat serviciilor poate fi modificat.

 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(-1a) La articolul 2, litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:

(b) „concesii sau alte obligații” înseamnă 
concesii tarifare sau orice alte beneficii pe 
care Uniunea s-a angajat să le aplice în 
cadrul schimburilor sale comerciale cu țări 
terțe în temeiul acordurilor comerciale 
internaționale la care este parte;

(b) „«concesii sau alte obligații» 
înseamnă concesii tarifare, angajamente în 
domeniul serviciilor, obligații referitoare 
la aspecte legate de drepturile de 
proprietate intelectuală care vizează 
comerțul sau orice alte beneficii pe care 
Uniunea s-a angajat să le aplice în cadrul 
schimburilor sale comerciale cu țări terțe în 
temeiul acordurilor comerciale 
internaționale la care este parte;”

Justificare

Includerea serviciilor și a drepturilor de proprietate intelectuală în lista de măsuri de politică 
comercială ale Uniunii va spori credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului. Prin 
urmare, este necesară modificarea definiției.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 3 – paragraful 1 – litera bb

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(bb) în litigiile comerciale legate de alte 
acorduri comerciale internaționale, inclusiv 
acordurile regionale sau bilaterale, dacă 
soluționarea nu este posibilă deoarece țara 
terță nu adoptă măsurile necesare pentru 

„(bb) în litigiile comerciale legate de alte 
acorduri comerciale internaționale, inclusiv 
acordurile regionale sau bilaterale, dacă 
soluționarea nu este posibilă deoarece țara 
terță tergiversează procedurile sau nu 
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funcționarea unei proceduri de soluționare 
a litigiilor;”

adoptă măsurile necesare pentru 
funcționarea unei proceduri de soluționare 
a litigiilor;” 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) La articolul 3, litera (d) se 
înlocuiește cu următorul text:

(d) în caz de modificare a concesiilor de 
către un membru al OMC în temeiul 
articolului XXVIII din GATT 1994, dacă 
nu au fost convenite ajustări compensatorii.

„(d) în caz de modificare a concesiilor 
sau a angajamentelor de către un membru 
al OMC în temeiul articolului XXVIII din 
GATT 1994 sau al articolului XXI din 
GATS, dacă nu au fost convenite ajustări 
compensatorii.”

Justificare

Trebui precizat că modificările aduse concesiilor sau angajamentelor ar putea avea loc și în 
domeniul serviciilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La articolul 3 se adaugă următoarea 
literă:
„(da) În cazul adoptării de către o 
țară terță a unor măsuri de politică 
comercială care amenință sau afectează 
interesele comerciale ale Uniunii sau pun 
în pericol autonomia strategică a Uniunii 
și constituie o încălcare vădită a dreptului 
internațional sau o încălcare vădită a 
obligațiilor comerciale ale acesteia față de 
Uniune, cu condiția ca Uniunea să fi 
contestat în mod corespunzător aceste 
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măsuri la OMC sau în fața organului de 
soluționare a litigiilor competent.”

Justificare

UE trebuie să își consolideze instrumentele, cu scopul de a răspunde oricărei măsuri 
unilaterale și ilegale adoptate împotriva sa de către un stat terț și care aduce atingere 
intereselor sale comerciale. UE trebuie să poată impune măsurile de politică comercială 
prevăzute la articolul 5 în cazul unei încălcări vădite a normelor dreptului internațional de 
către un stat terț împotriva sa. Aceste măsuri vor fi de natură temporară și vor consta în 
protejarea drepturilor Uniunii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 4 – alineatul 2 – litera bb

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) în cazul în care se iau măsuri de 
limitare a comerțului cu o țară terță în 
situațiile prevăzute la articolul 3 litera (aa) 
sau (bb), aceste măsuri sunt proporționale 
cu anularea sau reducerea intereselor 
comerciale ale Uniunii cauzate de măsurile 
respectivei țări terțe;”

(bb) în cazul în care se iau măsuri de 
limitare a comerțului cu o țară terță în 
situațiile prevăzute la articolul 3 litera (aa), 
articolul 3 litera (bb) sau la articolul 3 
litera (e), aceste măsuri sunt proporționale 
cu anularea sau reducerea intereselor 
comerciale ale Uniunii cauzate de măsurile 
respectivei țări terțe și, în măsura în care 
acest lucru este posibil, oferă asistență 
sectoarelor afectate din Uniune;

Justificare

Măsurile trebuie să fie specifice și proporționale și trebuie utilizate numai în ultimă instanță. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 4 alineatul (2), litera (d) 
se înlocuiește cu următorul text: 

(d) în cazul în care concesiile sunt „(d) în cazul în care concesiile sau 
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retrase în cadrul schimburilor comerciale 
cu o țară terță în legătură cu articolul 
XXVIII din GATT 1994 și cu înțelegerea5 
aferentă acestuia, acestea sunt substanțial 
echivalente cu concesiile modificate sau 
retrase de către țara terță în cauză, în 
conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolul XXVIII din GATT 1994 și în 
înțelegerea aferentă acestuia.

angajamentele sunt modificate sau retrase 
în cadrul schimburilor comerciale cu o țară 
terță în legătură cu articolul XXVIII din 
GATT 1994 și cu înțelegerea aferentă 
acestuia5 sau cu articolul XXI din GATS 
și cu procedurile de implementare 
aferente, acestea sunt substanțial 
echivalente cu concesiile sau 
angajamentele modificate sau retrase de 
către țara terță în cauză, în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul XXVIII din 
GATT 1994 și în înțelegerea aferentă 
acestuia sau cu articolul XXI din GATS și 
cu procedurile de implementare aferente.”

_______________ _____________
5 Înțelegerea „Interpretarea și aplicarea 
articolului XXVIII”.

5 Înțelegerea „Interpretarea și aplicarea 
articolului XXVIII”.

Justificare

Trebuie precizat că modificările aduse concesiilor sau angajamentelor pot avea loc și în 
domeniul serviciilor.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Se introduce următorul articol:
„Articolul 4a
Solicitarea Parlamentului European 
și/sau a Consiliului
1. Parlamentul European și/sau 
Consiliul pot solicita Comisiei să adopte 
sau să ia măsuri adecvate pentru 
adoptarea actelor de punere în aplicare 
menționate la articolul 4.

2. Dacă Parlamentul European și/sau 
Consiliul decide să utilizeze posibilitatea 
menționată la alineatul (1), acesta 
furnizează Comisiei toate dovezile 
referitoare la cazurile menționate la 
articolul 3 care anulează sau afectează 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=RO#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=RO#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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interesele comerciale ale Uniunii.
3. După primirea unei solicitări, 
Comisia informează, fără întârziere, 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la modul în care intenționează să 
dea curs solicitării.”

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) La articolul 5 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă:
„(ba) suspendarea angajamentelor 
sau a altor obligații în domeniul 
serviciilor;”

Justificare

Includerea serviciilor în lista de măsuri de politică comercială ale Uniunii va spori 
credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 5 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) La articolul 5 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă: 
„(bb) suspendarea obligațiilor legate 
de drepturile de proprietate intelectuală 
care vizează comerțul;”

Justificare

Includerea drepturilor de proprietate intelectuală în lista de măsuri de politică comercială 
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ale Uniunii va spori credibilitatea și efectul disuasiv al regulamentului.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 7 – alineatul 2 –paragraful 1 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(2e) La articolul 7 alineatul (2) primul 
paragraf, litera (c) se înlocuiește cu 
următorul text: 

(c) în cazurile de modificare a 
concesiilor de către un membru al OMC în 
temeiul articolului XXVIII din GATT 
1994, atunci când țara terță în cauză acordă 
Uniunii compensații adecvate și 
proporționale ulterior adoptării unui act de 
punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1).

„(c) în cazurile de retragere sau de 
modificare a concesiilor sau a 
angajamentelor de către un membru al 
OMC în temeiul articolului XXVIII din 
GATT 1994 sau al articolului XXI din 
GATS, atunci când țara terță în cauză 
acordă Uniunii compensații adecvate și 
proporționale ulterior adoptării unui act de 
punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1).”

Justificare

Trebuie precizat că modificările aduse concesiilor sau angajamentelor pot avea loc și în 
domeniul serviciilor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 9 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(2f) La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Comisia solicită informații și opinii 
cu privire la interesele economice ale 
Uniunii legate de mărfuri sau servicii 
specifice sau de sectoare specifice, în 
aplicarea prezentului regulament, prin 
intermediul unui anunț publicat în Jurnalul 

„(1) Comisia solicită informații și opinii 
cu privire la interesele economice ale 
Uniunii legate de mărfuri sau servicii 
specifice sau de sectoare specifice, sau în 
ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală, în aplicarea prezentului 
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Oficial al Uniunii Europene sau prin alte 
mijloace de comunicare publică adecvate, 
indicând termenul în care trebuie transmise 
contribuțiile. Comisia ia în considerare 
contribuțiile primite.

regulament, prin intermediul unui anunț 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau prin alte mijloace de 
comunicare publică adecvate, indicând 
termenul în care trebuie transmise 
contribuțiile. Comisia ia în considerare 
contribuțiile primite.”

Justificare

Solicitarea de informații trebuie să se refere și la drepturile de proprietate intelectuală.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Până la 1 martie 2025 cel târziu, Comisia 
revizuiește domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, ținând seama în 
special de modificările aduse domeniului 
de aplicare începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare], de măsurile de politică 
comercială care pot fi adoptate, precum și 
de aplicarea acestuia, și raportează 
concluziile sale Parlamentului European și 
Consiliului.”

Cu prima ocazie posibilă după... [data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament 
de modificare], dar cel târziu la doi ani de 
la această dată, Comisia revizuiește 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, ținând seama în special de 
măsurile de politică comercială care pot fi 
adoptate, precum și de aplicarea acestuia, 
și raportează concluziile sale Parlamentului 
European și Consiliului. Revizuirea 
include propuneri de consolidare a 
aplicării angajamentelor privind 
dezvoltarea durabilă.

Justificare

Data de revizuire propusă de Comisie este prea îndepărtată. Revizuirea regulamentului 
trebuie să poată avea loc mai devreme, în timpul mandatului actual al Parlamentului 
European. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 654/2014
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (2) se modifică după cum 
urmează: 

eliminat

(i) la alineatul (2) primul paragraf, prima 
teză se înlocuiește cu următorul text: 
„Atunci când acționează în conformitate 
cu alineatul (1), Comisia efectuează o 
reexaminare cu scopul de a concepe, în 
temeiul prezentului regulament, măsuri 
suplimentare de politică comercială 
constând în suspendarea concesiilor sau a 
altor obligații în domeniul comerțului cu 
servicii.”
(ii) al doilea paragraf se elimină.

Justificare

Acest alineat nu mai este necesar, întrucât domeniul de aplicare a măsurilor de politică 
comercială a fost extins prin modificarea regulamentului.


