
PA\1201946RO.docx PE648.346v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2020/2023(INI)

26.3.2020

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional

referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Raportor pentru aviz: Kris Peeters



PE648.346v02-00 2/5 PA\1201946RO.docx

RO

PA_NonLeg



PA\1201946RO.docx 3/5 PE648.346v02-00

RO

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 a pieței interne a UE și a uniunii vamale și să garanteze 
condiții de concurență echitabile,

1. reiterează cu fermitate că Acordul de retragere trebuie să fie pus în aplicare pe deplin în 
toate elementele sale de către ambele părți, ceea ce poate constitui 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 urmărească o relație 
ambițioasă, amplă și echilibrată prin intermediul viitorului acord;

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

Piața internă

4. subliniază că viitorul acord ar trebui să includă înțelegeri reciproce privind accesul 
reciproc avantajos pe piață pentru bunuri și servicii, achizițiile publice și recunoașterea 
calificărilor profesionale;

5. consideră că o țară terță nu se poate bucura în niciun caz de aceleași drepturi și avantaje 
ca un stat membru; reamintește, prin urmare, că un acord de liber schimb echilibrat, 
ambițios și amplu este posibil numai dacă se asigură condiții de concurență echitabile prin 
angajamente solide;

6. subliniază că alinierea dinamică a reglementărilor privind supravegherea pieței 
produselor și standardele riguroase pentru produse ar trebui să constituie o parte esențială 
și de neînlocuit a oricărui viitor acord, pentru a asigura condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderile din UE și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor din UE prin 
supravegherea eficace a pieței; subliniază că pentru asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile este nevoie de un mecanism orizontal, ca de exemplu un cadru de 
guvernanță general care să acopere toate domeniile de cooperare, cu scopul de a garanta 
punerea în aplicare, asigurarea respectării legislației și soluționarea litigiilor în mod 
efectiv, prin intermediul unor autorități naționale care dispun de resurse suficiente și al 
unor proceduri administrative și judiciare eficace;

7. reamintește că, în orice caz, un nou 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 este extrem de importantă; consideră că 
procedurile operaționale care vizează protejarea pieței interne a bunurilor și uniunea 
vamală trebuie să limiteze la minimum birocrația, în special în cazul IMM-urilor; 
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8. 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 scopuri profesionale, pentru a furniza servicii;

9. subliniază că ar trebui incluse înțelegeri ambițioase pentru a facilita comerțul electronic 
și fluxurile de date, pentru a elimina barierele nejustificate din calea comerțului pe cale 
electronică și pentru a asigura un mediu online deschis, securizat și fiabil pentru 
întreprinderi și consumatori;

10. subliniază că piața achizițiilor publice ar trebui să rămână deschisă de ambele părți, în 
condiții de egalitate, 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;

Vama

11. subliniază că este important să se mențină integritatea uniunii vamale și a procedurilor 
aferente, care garantează siguranța consumatorilor și interesele economice ale UE și ale 
întreprinderilor din UE; subliniază că este nevoie de mai multe investiții în structurile de 
control vamal la punctele de tranzit comune;

12. subliniază faptul că punerea în aplicare deplină a dispozițiilor legate de frontiera irlandeză 
este esențială pentru întreprinderi, precum și faptul că articolul 12 din Protocolul privind 
Irlanda/Irlanda de Nord referitor la aplicarea, monitorizarea și asigurarea respectării 
protocolului ar trebui să fie pus în aplicare cu bună credință;

13. scoate în evidență faptul că orice viitor acord ar trebui să instituie mecanisme 
cuprinzătoare de cooperare vamală pentru a facilita comerțul transfrontalier;

14. 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; 

15. 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

16. subliniază că standardele UE de protecție a consumatorilor și drepturile cetățenilor în 
temeiul acquis-ului UE nu trebuie să fie afectate negativ de un viitor acord;

17. subliniază importanța cooperării în materie de reglementare, astfel cum se practică cu alte 
țări terțe, pentru a elimina barierele netarifare și a urmări obiective de interes public, cu 
scopul de a proteja interesele consumatorilor din UE, inclusiv pentru a asigura un mediu 
sigur și de încredere pentru consumatori și întreprinderi online, dar și pentru a combate 
practicile comerciale neloiale.
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