
 

Parlamentul aprobă acordul istoric de liber schimb
UE - Japonia
 

Parlamentul European a aprobat acordul comercial UE-Japonia, cel mai amplu acord
bilateral negociat vreodată de UE.
 
Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia, aprobat miercuri cu 474 de voturi pentru,
152  contra  şi  40  de  abţineri,  va  elimina  aproape  toate  taxele  vamale  pe  care  le  plătesc
companiile europene, în valoare totală de aproape 1 miliard de Euro/an. Aceasta reprezintă o
atitudine clară în sprijinul unui comerţ liber şi echitabil, bazat pe reguli, „într-o perioadă plină de
provocări serioase venite ca urmare a unor atitudini protecţioniste”.
 
Câştiguri pentru sectorul agricol şi IMM-uri 
 
În timp ce sectoarele cele mai sensibile, precum producţia de orez, sunt protejate, produse
precum vinul, brânzeturile, carnea de porc şi de vită, pastele, ciocolata şi biscuiţii vor fi scutite
de taxe vamale, imediat, sau după o perioadă de tranziţie. 205 produse cu indicație geografică
europeană  vor  fi  protejate,  pentru  a  sprijini  IMM-urile,  care  reprezintă  78% din  numărul
exportatorilor către Japonia. Parlamentul cere Comisiei să instituie puncte de contact pentru
acestea, astfel încât să poată beneficia rapid de pe urma acordului.
 
Domeniul feroviar, servicii 
 
Japonia îşi  deschide piața de achiziţii  în domeniul  feroviar şi  piaţa de achiziţii  publice din
principalele  orașe  pentru  competiţia  europeană.  Comerţul  electronic,  transportul  maritim
internaţional  şi  serviciile  poştale  vor  fi,  de  asemenea,  liberalizate.
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• Acordul de liber schimb va elimina majoritatea taxelor vamale pe mărfurile exportate de UE în
Japonia

• Cei mai mari beneficiari sunt comercianții de vinuri, băuturi spirtoase, textile şi produse din
piele, IMM-urile şi companiile care din domeniul feroviar

• Sprijin pentru un comerţ liber şi echitabil, bazat pe reguli şi care promovează valorile
europene
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684


Codurile muncii
 
Parlamentul salută nivelul înalt de protecţie a mediului şi muncii, angajamentul faţă de Acordul
de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice şi încurajează ambele părţi să combată
tăierile ilegale de lemn. Cu toate acestea, deputaţii au menționat că Japonia trebuie să ratifice
toate codurile relevante privind munca, stabilite de către Organizaţia Internaţională a Muncii.
 
 
 
Parlamentul a mai aprobat cu 535 de voturi pentru, 84 contra şi 45 de abţineri şi Acordul de
parteneriat strategic UE-Japonia, care vizează extinderea sferei de cooperare către domenii
precum energie, cercetare-dezvoltare, educaţie, dezvoltare şi lupta contra schimbărilor climatice
şi terorismului.
 
Citate
 
„Aprobarea de azi e un reper important pentru un comerţ echitabil, bazat pe reguli şi valori, într-
o perioadă de creştere a protecționismului. Acest acord va ajuta la promovarea standardelor
înalte şi la întărirea dezvoltării sustenabile în cadrul politicii comerciale. Parlamentul European
transmite un mesaj foarte progresist şi va continua să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin
pentru ca cel mai mare acord comercial bilateral al UE să funcționeze cu adevărat în beneficiul
cetăţenilor  şi  mediului  de  afaceri”,  a  declarat  Pedro  Silva  Pereira  (S&D,  PT),  raportorul
responsabil  de  acordul  comercial.
 
„Răspunsurile Parlamentului European la provocările globalizării sunt cooperarea şi stabilirea
de standarde globale.  Respingem ferm protecționismul  orientat  spre interior  şi  tendințele
naţionaliste - acestea nu vor rezolva problemele stringente cu care ne confruntăm, ci doar ne
vor îndepărta şi mai tare. Este crucial ca acordul să fie implementat rapid şi să fie implicată
societatea civilă pentru a ne asigura că acordul aduce beneficii pentru cetățeni şi pentru cei
care muncesc”, a declarat Bernd Lange (S&D, DE), Preşedintele comisiei pentru comerţ.
 
Paşii următori
 
Japonia a ratificat deja acordul. După aprobarea de către Parlament, Consiliul urmează să dea
o aprobare finală pe 21 decembrie, care să permită ca acordul comercial să intre în vigoare pe
1 februarie 2019. Pentru ca Acordul de parteneriat strategic să intre în vigoare, este necesară
ratificarea sa de către toate statele membre.
 
Background
 
Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia, semnat pe 17 iulie 2018, creează o zonă
de comerţ cu o populație de 600 de milioane de locuitori şi care produce o treime din PIB-ul
global şi aproximativ 40% din comerțul global.
 
Negocieri pentru un acord separat de protejare a investițiilor sunt în curs.
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https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE/home


 
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii

Texte adoptate (12.12.2018)

Înregistrarea video a dezbaterii (11.12.2018)

Raportor Pedro Silva Pereira (S&D, PT)

EP Research Service: EU-Japan trade agreement (12.07.2018)
Poziţia UE în comerţul internațional în statistici (21.08.2018)

Eszter BALÁZS
Press Officer

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
eszter.balazs@europarl.europa.eu

Bogdan BARLA
Press officer in Romania

(+40) 21 405 08 85
(+33) 3 881 64044 (STR)
(+40) 741 138 767
bogdan.barla@ep.europa.eu

Andra-Teodora TARNEA
Press officer in Romania

+33 38 81 50898 (STR)
+40 74 31 13899
andra-teodora.tarnea@europarl.europa.eu
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