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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la deschiderea 
negocierilor pentru un acord multilateral privind serviciile

Parlamentul European,

– având în vedere raportul său anterior referitor la servicii, în special Rezoluția sa din 4 
septembrie 20081 privind comerțul cu servicii,

– având în vedere rapoartele sale anterioare referitoare la stadiul Agendei de dezvoltare de 
la Doha (ADD) și la viitorul OMC, în special Rezoluția sa din 16 decembrie 20092

referitoare la perspectivele Agendei de dezvoltare de la Doha în urma celei de-a 7-a 
Conferințe Ministeriale a OMC și Rezoluția sa din 14 septembrie 20113 referitoare la 
stadiul actual al negocierilor privind Agenda de dezvoltare de la Doha,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2011 referitoare la obstacolele din calea 
comerțului și a investițiilor4,

– având în vedere Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS), care a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1995,

– având în vedere proiectele de directive de negociere referitoare la negocierile pentru un 
acord multilateral privind serviciile, prezentate de Comisia Europeană la 15 februarie 
2013,

– având în vedere Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Comerț, creștere și afaceri 
internaționale – Politica comercială – componentă cheie a strategiei UE 2020”5,

– având în vedere Raportul Comisiei Europene către Consiliul European intitulat „Raport 
2012 privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor”6,

– având în vedere Raportul OMC al președintelui Consiliului pentru comerțul cu servicii, 
ambasadorul Fernando de Mateo, adresat Comitetului de negocieri comerciale în cadrul 
sesiunii speciale de negocieri, privind comerțul cu servicii din 21 aprilie 20117, 

– având în vedere declarația grupului „Really Good Friends” (RGF) prezentată la 5 iulie 
2012,

– având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0407.
2 Texte adoptate, P7_TA(2009)0110.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0380.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0565.
5 COM(2010)0612.
6 COM(2012)070 final.
7 TN/S/36.
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A. întrucât serviciile reprezintă aproape trei sferturi din PIB-ul și locurile de muncă din UE 
și sunt esențiale pentru menținerea și consolidarea competitivității UE;

B. întrucât serviciile reprezintă 27,4 % din exporturile UE și jumătate din investițiile străine 
directe în țările terțe;

C. întrucât UE joacă un rol important în ceea ce privește comerțul cu servicii, în calitate de 
cel mai mare exportator de servicii din lume, având un aport de 28 % din totalul 
exporturilor de servicii la nivel mondial;

D. întrucât 129 de membri ai OMC și-au asumat angajamente în temeiul Acordului General 
privind Comerțul cu Servicii (GATS), însă cele mai multe dintre aceste țări nu și-au 
asumat angajamente pentru toate sectoarele, 

E. întrucât atunci când a avut loc cea de-a șasea Conferință Ministerială a OMC la Hong 
Kong în 2005, numai 30 de țări depuseseră noi oferte privind serviciile; întrucât 
negocierile multilaterale privind serviciile aproape că nu au progresat deloc din iulie 
2008; 

F. întrucât, în urma crizei economice din 2008-2009, au fost introduse noi măsuri 
protecționiste pentru a restricționa comerțul cu servicii;

G. întrucât în 2012 au avut loc discuții preliminare în cadrul grupului „Really Good Friends 
of Services” (RGFs) cu privire la formatul și structura unui acord privind comerțul cu 
servicii (TISA); 

H. întrucât cei 21 de membri ai OMC1 care negociază cu UE sunt în general țări dezvoltate 
și sunt responsabili de 70 % din comerțul transfrontalier cu servicii la nivel mondial (cu 
excepția comerțului cu servicii din interiorul UE) și de 58 % din comerțul cu servicii 
comerciale al UE; întrucât nicio țară BRIC (Brazilia, Rusia, India, China), niciun membru 
al ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est) și nicio țară africană nu sunt încă 
părți la aceste negocieri; 

I. întrucât Comisia a prezentat Consiliului proiectele de directive de negociere la 15 
februarie 2013 și a primit un mandat pentru a participa la negocierile pentru TISA la 18 
martie 2013,

1. consideră că sistemul comercial multilateral, reprezentat de OMC, rămâne cel mai eficace 
cadru pentru realizarea obiectivului unui comerț liber și echitabil la nivel mondial; este de 
acord, cu toate acestea, cu faptul că, din cauza blocajului de după cea de-a opta 
Conferință Ministerială a OMC din decembrie 2011, au fost necesare noi inițiative 
bilaterale și multilaterale pentru a impulsiona negocierile comerciale de la Geneva; 

2. regretă faptul că s-a acordat o atenție limitată comerțului cu servicii de când a început 
Runda de la Doha; subliniază faptul că serviciile reprezintă coloana vertebrală a 
economiilor, iar în secolul XXI, de la apariția lanțurilor globale de valori, comerțul se 
bazează pe prestarea de servicii;

3. regretă faptul că programul GATS pentru părțile la GATS este depășit și nu reflectă de 
facto nivelul autonom de restricții pentru comerțul cu servicii al acestor țări; și că 

                                               
1 Australia, Canada, Chile, Republica Chineză, Taiwan, Costa Rica, Uniunea Europeană, Hong-Kong, China, 
Islanda, Israel, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, 
Elveția, Turcia și SUA.
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componența OMC indică încă niveluri foarte diferite și neclare de liberalizare și 
disciplină în ceea ce privește angajamentele acestor țări privind comerțul cu servicii;

4. salută deschiderea negocierilor privind TISA și solicită Uniunii Europene să participe la 
aceste discuții de la început, pentru a promova interesele UE și pentru a-și apăra punctele 
de vedere cu privire la formatul și structura acordului; consideră că participarea Uniunii 
Europene poate favoriza coerența dintre TISA și sistemul multilateral și poate contribui la 
garantarea controlului parlamentar corespunzător în ceea ce privește procesul de 
negociere;

5. consideră cu nu a fost atinsă masa critică pentru a permite extinderea beneficiilor acestui 
viitor TISA pentru toți membrii OMC și, prin urmare, că nu ar trebui să i se aplice clauza 
națiunii celei mai favorizate din GATS1; 

6. observă, cu toate acestea, cu îngrijorare că printre părțile la negocieri nu se află piețe 
emergente, în care are loc creșterea comerțului cu servicii și a investițiilor în servicii și în 
care obstacolele, în special în calea investițiilor străine, sunt cele mai semnificative; 
invită, prin urmare, China și alte economii emergente să participe la negocieri;

7. consideră că menținerea posibilității ca alte țări, inclusiv economiile emergente, să 
participe la aceste negocieri nu ar trebui să ducă la scăderea nivelului de ambiție al 
acestui acord, întrucât numai un grad ridicat de liberalizare și convergență a disciplinei ar 
putea convinge aceste țări să participe la negocieri;

8. recomandă ca, pentru a menține posibilitatea ca viitorul TISA să aibă mai multe părți 
participante, acesta ar trebui conceput astfel încât să adopte formatul și arhitectura GATS, 
inclusiv conceptul de listă pozitivă a angajamentelor, precum și definițiile și principiile 
fundamentale și normele privind tratamentul la nivel național, accesul pe piață și 
disciplina din GATS;

9. îndeamnă Comisia să elaboreze o ofertă inițială apropiată de ultima sa ofertă de program 
GATS și să vizeze următoarele obiective atunci când negociază angajamentele privind 
accesul pe piață:

- asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile, reducând dezechilibrele 
aferente angajamentelor GATS dintre părți, sectoare și moduri și obligând la 
menținerea obstacolelor la cele mai mici niveluri existente; 

- promovarea unei agende agresive și ambițioase, în special în ceea ce privește 
serviciile financiare și juridice, transporturile, serviciile de mediu, turismul și 
construcțiile;

- protejarea sensibilităților europene în ceea ce privește serviciile publice și 
serviciile audiovizuale, în special nepropunând angajamente suplimentare pentru 
sectoarele educației publice și sănătății; 

                                               
1 Articolul II din GATS.
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- adoptarea unei abordări precaute în ceea ce privește depunerea ofertelor 
referitoare la modul 4, excluzând din cadrul negocierilor normele privind vizele 
care nu fac obiectul OMC; 

- menținerea neutralității în ceea ce privește caracterul public sau privat al 
dreptului de proprietate al agenților economici care fac obiectul angajamentelor;

10. ia act de faptul că UE a încheiat deja acorduri comerciale bilaterale sau negociază astfel 
de acorduri cu unii dintre partenerii de negociere (inclusiv cu Japonia și în curând cu 
SUA), care includ capitole importante privind serviciile, în cadrul cărora sunt abordate 
mai bine chestiuni bilaterale specifice fiecărei țări; consideră că, în ceea ce privește 
accesul pe piață, miza UE în cadrul acestor negocieri ține de ceilalți parteneri (de 
exemplu Mexic, Chile, Taiwan, Turcia etc.); 

11. subliniază faptul că includerea principiilor privind „statu-quo-ul” și „ratchet” în cadrul 
programelor ar trebui să permită stabilirea unei legături între angajamentele părților și 
nivelurile actuale și să ducă la o și mai mare deschidere treptată; 

12. consideră că TISA ar trebui să prevadă o disciplină mai fermă privind reglementarea în 
domeniul transparenței, al concurenței, al cerințelor privind autorizarea și al 
reglementărilor specifice sectoarelor, fără a aduce atingere dreptului țărilor de adopta 
reglementări justificate corespunzător în ceea ce privește obiectivele de politică publică1;

13. subliniază faptul că aceste negocieri reprezintă o oportunitate de a stabili norme 
îmbunătățite privind achizițiile publice2 și subvențiile3 referitoare la servicii, domeniu în 
care negocierile privind GATS se află în impas; 

14. consideră că TISA ar trebui să conțină o clauză de aderare, prevederi care să definească 
condițiile și procedurile pentru ca la acord să poată participa toți membrii OMC și un 
mecanism specific de soluționare a litigiilor, fără a aduce atingere posibilității de a se 
recurge la mecanismul general de soluționare a litigiilor al OMC;

15. salută intenția Comisiei de a realiza cât mai repede o evaluare a impactului asupra 
dezvoltării durabile și solicită negociatorilor Comisiei să țină imediat seama de 
preocupările de ordin social și legate de mediu pe care le-ar putea identifica evaluarea; 

16. consideră că un termen de doi ani pentru încheierea acestor negocieri este foarte ambițios, 
dar împărtășește opinia conform căreia ar trebui să se ajungă la un astfel de acord cât mai 
curând posibil, cu condiția îndeplinirii obiectivelor menționate anterior;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei Europene.

                                               
1 Articolele XIV și XIVa din GATS.
2 Articolul XIII din GATS.
3 Articolul XV din GATS.


