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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind eliminarea taxelor vamale pentru anumite produse
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0496),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C9-0284/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0217/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Într-o declarație comună din 21 august 2020, comisarul Hogan și Reprezentantul pentru comerț al 
Statelor Unite ale Americii, dl Lighthizer, au anunțat că pachetul de reduceri tarifare urma „să 
marcheze doar începutul unui proces care va duce la acorduri suplimentare care să creeze 
schimburi comerciale transatlantice mai libere, echitabile și reciproce”1. 

Prin acest regulament, Comisia propune eliminarea unui număr de tarife vamale pentru 
homar. Eliminarea acestor taxe face obiectul a două condiții: a) reducerea efectivă de către 
SUA a liniilor tarifare pentru un anumit număr de produse (mâncăruri preparate, anumite 
obiecte din sticlărie de cristal, preparate pentru suprafețe, pudre propulsoare, brichete pentru 
țigări și componente de brichete și b) neintroducerea de către SUA a unor noi măsuri 
împotriva Uniunii Europene care să submineze obiectivele urmărite de declarația comună.

Comisia a prezentat această inițiativă ca fiind primele reduceri ale taxelor negociate de SUA 
și UE într-o perioadă de peste două decenii și un prim pas în vederea îmbunătățirii relațiilor 
dintre UE și SUA. Prin urmare, se înțelege că acest „mini-acord”, deși limitat în ceea ce 
privește domeniul de aplicare, ar putea sprijini, de asemenea, soluționarea litigiilor în curs. În 
plus, tarifele se elimină erga omnes, în conformitate cu principiul națiunii celei mai favorizate 
al Organizației Mondiale a Comerțului.

În pofida litigiilor în curs referitoare la tarifele SUA pentru oțel și aluminiu și produsele agricole 
din UE, Parlamentul ar trebui să sprijine acest acord ca bază pentru reînnoirea angajamentului 
transatlantic constructiv, care este în interesul cetățenilor și al economiilor ambelor părți. Se speră 
că acest pachet de reduceri tarifare va deschide calea pentru o negociere mai echilibrată, mai 
ambițioasă și mai completă cu SUA, în cadrul căreia Parlamentul își va îndeplini pe deplin rolul 
instituțional.

În lumina celor de mai sus, raportorul este de acord cu propunerea prezentată de Comisia 
Europeană.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
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