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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe și Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât un acord cu Regatul Unit trebuie să asigure un echilibru între drepturi și 
obligații, să respecte integritatea deplină și buna funcționare a pieței interne a UE și a 
uniunii sale vamale și indivizibilitatea celor patru libertăți, și să garanteze condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi, precum și un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor; întrucât un stat care nu este membru al Uniunii și care nu îndeplinește 
aceleași obligații ca și statele membre nu poate avea aceleași drepturi și nu se poate 
bucura de aceleași beneficii ca și un stat membru;

B. întrucât accesul la piața unică a UE necesită, ca o condiție prealabilă, respectarea 
deplină a legislației relevante privind piața unică a UE; întrucât protecția consumatorilor 
este asigurată în UE cu ajutorul unui vast cadru juridic european;

C. întrucât Uniunea este cea mai mare putere comercială și piață unică din lume, fiind un 
motor puternic al prosperității economice; întrucât, în 2019, exporturile de bunuri din 
UE-27 în Regatul Unit s-au ridicat la 318,1 miliarde EUR, iar importurile UE-27 din 
Regatul Unit s-au ridicat la 193,7 miliarde EUR;

D. întrucât termenul stabilit pentru încheierea negocierilor privind un nou parteneriat cu 
Regatul Unit este ambițios, negocierile sunt foarte complexe, iar criza fără precedent 
provocată de pandemia de COVID-19, care a determinat suspendarea negocierilor, face 
această situație și mai dificilă,

1. reafirmă cu tărie că Acordul de retragere trebuie să fie pus în aplicare pe deplin în toate 
elementele sale de către ambele părți și că acest lucru poate fi un indicator solid al bunei-
credințe cu care vor fi purtate negocierile privind viitorul acord;

2. consideră că este în interesul reciproc al UE și al Regatului Unit să creeze o relație 
ambițioasă, amplă și echilibrată prin intermediul viitorului acord;

3. subliniază că toate instituțiile, statele membre, întreprinderile și cetățenii UE ar trebui să 
fie pregătiți pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit atunci când se va încheia 
perioada de tranziție;

4. subliniază că încheierea unui acord cu Regatul Unit nu trebuie să submineze setul de 
măsuri ambițioase și echilibrate propuse de Comisie în ultimii cinci ani, cum ar fi 
strategia pentru piața unică, uniunea piețelor de capital, strategia pentru piața unică 
digitală și strategia digitală europeană;

Piața internă

5. subliniază că viitorul acord ar trebui să includă înțelegeri referitoare la accesul pe piață 
pentru bunuri și servicii, achizițiile publice și recunoașterea calificărilor profesionale, 
precum și la normele privind produsele, cu condiția să existe o concurență echitabilă;
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 6. consideră că, pentru a realiza progrese în ceea ce privește eliminarea emisiilor de carbon 
și realizarea unei economii circulare, Uniunea are nevoie de o piață unică pe deplin 
funcțională, care să încurajeze difuzarea de soluții inovatoare și ecologice, iar viitorul 
acord cu Regatul Unit ar trebui să corespundă acestui obiectiv;

7. subliniază că o țară terță nu se poate bucura în niciun caz de aceleași drepturi și avantaje 
ca și un stat membru; subliniază că drepturile și privilegiile asociate accesului la piața 
internă sunt strâns legate de îndeplinirea unor obligații stricte privind respectarea 
deplină și aplicarea integrală a normelor pieței interne; reamintește, prin urmare, că un 
acord viitor echilibrat, ambițios și amplu este posibil numai dacă se asigură condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi și pentru consumatori prin angajamente solide 
și prin punerea în aplicare corespunzătoare și asigurarea aplicării efective a acestora, 
pentru a menține standarde echivalente și o aliniere dinamică;

8. subliniază că alinierea reglementărilor și dispozițiile dinamice ce garantează o 
supraveghere solidă a pieței, care contribuie la aplicarea normelor privind produsele, ar 
trebui să fie o parte esențială și de neînlocuit a oricărui acord viitor, pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile; subliniază că securitatea juridică pentru întreprinderile 
din UE, combinată cu un nivel ridicat de protecție a consumatorilor din UE prin 
intermediul unei supravegheri eficiente a pieței, al trasabilității produselor și al 
cooperării între autoritățile de supraveghere a pieței, ar trebui să contribuie la crearea 
unor condiții de concurență echitabile în acest domeniu; subliniază, în plus, că pentru 
asigurarea unor condiții de concurență echitabile este nevoie de un mecanism orizontal, 
de exemplu, un cadru de guvernanță general care să acopere toate domeniile de 
cooperare, cu scopul de a garanta punerea în aplicare, monitorizarea, asigurarea 
respectării legislației și soluționarea litigiilor în mod efectiv, cu ajutorul unor autorități 
naționale care dispun de resurse suficiente și al unor proceduri administrative și 
judiciare eficace; reamintește că un astfel de mecanism orizontal ar trebui să mențină pe 
deplin autonomia procesului decizional al UE și ordinea sa juridică și să ofere Uniunii 
instrumente adecvate pentru a acționa în cazul unei eventuale nerespectări a normelor de 
către Regatul Unit;

9. reamintește că, în orice caz, noul acord va duce la controale vamale și verificări înainte 
ca bunurile să pătrundă pe piața internă și insistă asupra faptului că garantarea 
conformității bunurilor cu normele pieței interne și cu standardele relevante aplicabile 
produselor este extrem de importantă;

10. subliniază că, la negocierea capitolului privind piața unică din acordul privind 
facilitarea accesului pe piață, ar trebui să se țină seama, atunci când este relevant și 
adecvat, de nevoile și interesele IMM-urilor europene; încurajează, de asemenea, părțile 
să stabilească puncte de contact pentru IMM-uri și solicită un cadru juridic general 
stabil și previzibil;

11. este ferm convins că înțelegerile ar trebui să prevadă dispoziții privind accesul pe piață și 
tratamentul național în conformitate cu normele statului-gazdă, astfel încât furnizorii de 
servicii din UE să nu fie discriminați de Regatul Unit, inclusiv în ceea ce privește 
stabilirea; subliniază că noile înțelegeri ar trebui să permită intrarea și șederea temporară 
a cetățenilor UE în Regatul Unit în scopuri profesionale și pentru a furniza servicii;
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12. subliniază că ar trebui încheiate acorduri ambițioase pentru a facilita comerțul electronic 
și fluxurile și schimburile de date, pentru a elimina barierele nejustificate din calea 
comerțului electronic și pentru a asigura un mediu online deschis, securizat și fiabil 
pentru întreprinderi și consumatori, cu condiția ca comercianții cu amănuntul online să 
respecte normele relevante ale pieței unice; solicită, în acest context, ca aceste acorduri 
să fie aliniate la Regulamentul general privind protecția datelor;

13. subliniază că piețele achizițiilor publice ale ambelor părți ar trebui să rămână deschise 
în egală măsură pentru a contribui la fluxul transfrontalier esențial de bunuri și servicii, 
sub rezerva existenței efective a unor condiții de concurență echitabile care să acopere 
fiecare aspect relevant; regretă faptul că sectorul achizițiilor publice nu este menționat 
în mandatul de negociere al Regatului Unit și solicită, în acest sens, includerea unor 
dispoziții suplimentare care să garanteze un acces reciproc la piețele de achiziții pentru 
ambele părți, care ar trebui să fie elaborate cu respectarea deplină a acquis-ului UE;

Vama

14. ia act de intenția Regatului Unit de a nu urmări păstrarea statutului său actual în raport 
cu piața unică și uniunea vamală, precum și de interesul Regatului Unit pentru o 
cooperare economică strânsă cu UE după părăsirea acesteia; subliniază că este 
important să se mențină integritatea uniunii vamale și a procedurilor aferente, care 
garantează siguranța și protecția consumatorilor și interesele economice ale UE și ale 
întreprinderilor din UE; subliniază că este nevoie de mai multe investiții în structurile de 
control vamal din punctele de tranzit comune și, atunci când este cazul, de un schimb de 
informații și o coordonare suplimentare între ambele părți;

15. subliniază că numărul mare de bariere netarifare, divergențele privind nivelul și calitatea 
controalelor și diferențele la nivelul procedurilor vamale și al politicilor de sancțiuni la 
punctele de intrare ale UE în uniunea vamală duc adesea la denaturarea fluxurilor 
comerciale și pun în pericol integritatea pieței unice europene; 

16. subliniază că punerea în aplicare deplină a dispozițiilor privind frontiera irlandeză este 
esențială pentru întreprinderi și pentru a evita deturnarea fluxurilor comerciale și 
eventuale daune aduse economiei din întreaga insulă, și că articolul 12 din Protocolul 
privind Irlanda/Irlanda de Nord ar trebui să se aplice pe deplin; subliniază, în plus, că 
Comitetul specializat ar trebui să ofere securitatea necesară cu privire la aspectele din 
protocol, în special articolul 12, referitoare la aplicarea, monitorizarea și asigurarea 
respectării protocolului, care ar trebui să fie pus în aplicare cu bună credință;

17. scoate în evidență faptul că orice viitor acord ar trebui să instituie mecanisme 
cuprinzătoare de cooperare vamală pentru a facilita comerțul transfrontalier, precum și 
mecanisme de cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței; 
solicită, de asemenea, părților, atunci când este relevant și adecvat, să depună eforturi 
pentru a simplifica cerințele și formalitățile în materie de proceduri vamale pentru 
comercianți sau operatori economici, inclusiv pentru IMM-uri;

18. insistă ca Comisia să se asigure că controalele vamale din întreaga UE respectă aceleași 
standarde, prin intermediul unui mecanism de control vamal unificat direct, în 
coordonare cu statele membre și cu respectarea deplină a principiului subsidiarității;
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19. subliniază că, pentru producătorii și comercianții din UE, noile înțelegeri în domeniul 
vamal și în alte domenii ar trebui să asigure condiții la fel de avantajoase ca și cele de 
care beneficiază omologii lor din Regatul Unit; 

20. subliniază că ar fi de dorit ca Regatul Unit să mențină clasificarea actuală a produselor pe 
baza Tarifului vamal integrat al Comunităților Europene (TARIC), astfel încât 
procedurile să rămână simple și să se reducă sarcina de reglementare;

Politica de protecție a consumatorilor

21. subliniază că standardele UE de protecție a consumatorilor și drepturile cetățenilor în 
vigoare în temeiul acquis-ului UE trebuie să fie menținute într-un viitor acord de ambele 
părți; consideră că acordul ar trebui să asigure o valoare adăugată pentru consumatorii 
din UE, oferind cel mai bun cadru pentru protecția drepturilor consumatorilor și pentru 
respectarea obligațiilor comercianților;

22. consideră că este extrem de important să se garanteze siguranța produselor importate 
din Regatul Unit, astfel încât acestea să corespundă standardelor UE;

23. subliniază că cooperarea administrativă și în materie de reglementare, însoțită, după caz, 
de angajamente de supraveghere parlamentară și de angajamentele de menținere a 
nivelului de protecție, astfel cum se întâmplă cu alte țări terțe, este importantă pentru 
combaterea barierelor netarifare și urmărirea obiectivelor de interes public, pentru a 
proteja interesele consumatorilor UE, inclusiv pentru a asigura un mediu online sigur și 
de încredere pentru consumatori și întreprinderi, precum și pentru a combate practicile 
comerciale neloiale;

24. subliniază că, în urma viitorului acord, este atât în interesul UE, cât și al Regatului Unit 
în domeniul protecției consumatorilor și al accesului pe piață să se evite eventualele 
efecte negative asupra avantajelor concrete actuale pentru consumatori în domenii 
precum serviciile digitale, drepturile pasagerilor, comerțul cu echipamente medicale, 
numărul european de urgență (112) și sistemul eCall interoperabil la nivelul UE, 
geoblocarea nejustificată, combaterea contrafacerii și protecția indicațiilor geografice; 
subliniază că, lucrând împreună, UE și Regatul Unit ar putea influența dezbaterea la 
nivel internațional, inclusiv pentru a asigura un mediu online sigur și de încredere 
pentru consumatori și întreprinderi.

***
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