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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

adresează Comisiei, în contextul negocierilor în curs privind TiSA, următoarele recomandări: 

Cu privire la abordarea generală: 

 

1. să asigure: cel mai ridicat standard de transparență și răspundere, accesul la documentele 

de negociere și consultarea cu societatea civilă, întreprinderile și partenerii sociali; 

aplicarea acelorași norme în cazul furnizorilor de servicii din afara UE și din UE; 

reciprocitatea între părți, la toate nivelurile, care să reflecte ambiția egală a acestora; 

realizarea unor evaluări de impact prompte și aprofundate; depunerea tuturor eforturilor în 

vederea asigurării caracterului cu adevărat multilateral al TiSA, prin negocierea unei 

clauze de aderare și acceptarea celor care au un nivel de ambiție similar cu cel al părților 

la acord; 

2. să garanteze: capacitatea nelimitată a statelor membre de a reglementa, furniza și finanța 

servicii publice și servicii de interes economic general actuale și viitoare la toate 

nivelurile; acordarea unei atenții deosebite serviciilor din domeniul telecomunicațiilor și al 

energiei, care au un rol fundamental pentru cetățeni și societăți și care contribuie la 

asigurarea coeziunii, a unui climat favorabil comerțului electronic și antreprenoriatului și 

la crearea unor locuri de muncă de înaltă calitate; respectarea legislației UE privind 

protecția datelor și sfera privată; 

Cu privire la piața telecomunicațiilor: 

3. să asigure: faptul că TiSA aduce avantaje clare consumatorilor și întreprinderilor din UE, 

în special IMM-urilor și antreprenorilor; faptul că societățile din afara UE de pe piețele 

oligopoliste nu profită de fragmentarea de pe piața din UE; condiții de concurență 

echitabile pentru toți operatorii; 

4. să garanteze: faptul că operatorii din UE din țările semnatare ale TiSA se bucură de un 

acces echitabil și simetric la piață, fără bariere netarifare și pur interne, între care se 

numără cerințele de reglementare și autorizare, asimetria standardelor, impunerile sau 

restricțiile tehnologice și normele privind utilizarea în comun a infrastructurii (în special 

cu privire la ultimul kilometru), care sunt în favoarea operatorilor tradiționali; faptul că 

semnatarii TiSA respectă principiul accesului deschis și nediscriminatoriu la internet 

pentru furnizorii de servicii; 

5. să evite asumarea oricăror alte angajamente care ar putea submina reglementările din UE; 

să mențină competențele autorităților de reglementare din UE; să respecte principiul 

guvernanței deschise a internetului; să garanteze faptul că semnatarii TiSA au o autoritate 

de reglementare independentă în domeniul telecomunicațiilor. 
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