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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru comerț 

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

ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, deși acordurile comerciale afectează în mod diferit bărbații și femeile ca urmare a 

inegalităților de gen din anumite sectoare, consultarea publică pe marginea TiSA nu a 

făcut nicio referire la cererea de a acorda mai multă atenție integrării chestiunilor de gen 

în negocierile actuale și nu există suficient consens cu privire la modalitățile de integrare a 

aspectelor legate de egalitatea de gen în comerț, în prezent dimensiunea de gen fiind 

integrată doar într-o măsură limitată în politicile și acordurile comerciale; întrucât nu s-a 

făcut încă o analiză aprofundată din perspectiva genului a efectelor liberalizării continue a 

comerțului; 

B. întrucât succesul politicii comerciale ar trebui evaluat judecând dacă efectele sale pozitive 

se răsfrâng în mod egal atât asupra bărbaților, cât și asupra femeilor și întrucât, prin 

urmare, efectele variate și complexe asupra genurilor trebuie studiate, analizate și luate în 

considerare încă din etapele preliminare; ia act de faptul că principiul precauției ar trebui 

să servească drept bază și în acest caz; 

C. întrucât relațiile de gen influențează toate activitățile și procesele economice și se reflectă 

în chestiunile legate de muncă, ocuparea forței de muncă și remunerare; întrucât femeile 

sunt în continuare discriminate la nivel structural, iar diferența de remunerare între bărbați 

și femei, de exemplu, persistă în toate colțurile lumii; întrucât diferența de remunerare 

între bărbați și femei este, de asemenea, utilizată ca un avantaj competitiv, dar un acord 

comercial ar trebui să se opună acestui fapt; 

D. întrucât Parlamentul nu a avut posibilitatea să își exprime poziția înainte de adoptarea de 

către Consiliu a mandatului de negociere pentru Acordul privind comerțul cu servicii 

(TiSA) și a votat o propunere de rezoluție la 4.07.2013 pentru a-și exprima poziția privind 

mandatul de negociere pentru TiSA; 

E. întrucât femeile din toată lumea suferă în special de efectele schimbărilor climatice, iar 

unele chiar sunt constrânse, ca urmare a acestui fapt, să-și abandoneze căminele; ia act de 

faptul că politica comercială ar trebui să împiedice o asemenea evoluție și ar trebui deci 

concepută în spiritul sustentabilității ambientale; 

F. întrucât un număr peste medie de femei sunt angajate în serviciile publice sau în sectorul 

serviciilor publice și, ca utilizatoare ale acestor servicii, sunt mai dependente de serviciile 

publice de calitate ridicată, abordabile, situate în mod convenabil și organizate în funcție 

de cerere decât bărbații, mai ales în ceea ce privește serviciile sociale precum îngrijirea 

copiilor sau a persoanelor în vârstă; întrucât reducerile din serviciile publice și creșterile 

prețurilor tind să conducă la un transfer al acestor servicii de îngrijire către femei 

neremunerate care, ca urmare a acestui fapt, nu-și pot găsi un loc de muncă cu drepturi de 

asigurare sau recurg doar la munca cu fracțiune de normă; 

G. întrucât reducerile din serviciile publice transferă de obicei munca, costurile și riscurile 

către îngrijitoare neremunerate și economia domestică, care sunt predominant feminine și, 
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în consecință, vor crea obstacole în calea egalității de gen; 

H. întrucât deși TiSA ar putea reprezenta o ocazie pentru creșterea economică sustenabilă, ea 

ar trebui să încurajeze un schimb al bunelor practici și să promoveze respectarea unor 

standarde ridicate în domeniul drepturilor omului, pentru toate părțile interesate; întrucât 

ca urmare TiSA ar trebui să militeze pentru egalitatea de gen și nu ar trebui sub nicio 

formă să șubrezească progresele înregistrate de UE și de statele sale membre în acest 

domeniu; 

I. întrucât TiSA are ca scop stabilirea unui nou model pentru comerțul mondial, cu 51 de 

participanți reprezentând 70% din comerțul mondial cu servicii și întrucât este esențial ca 

orice nou acord global în domeniul comerțului să promoveze egalitatea de gen; 

1. subliniază că respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este o 

cerință legală cu caracter obligatoriu pe care Comisia ar trebui să o implementeze, printre 

altele, prin intermediul unor studii de impact asupra sustenabilității; în acest context, 

solicită Comisiei să includă indicatori specifici de gen și să facă o evaluare a impactului 

diferențiat în funcție de gen, defalcată pe  vârstă și factori socioeconomici și care să 

reflecte diferitele roluri ale femeilor, pentru a garanta că UE are o atitudine ireproșabilă în 

privința apărării și promovării drepturilor femeilor; 

2. subliniază faptul că UE este obligată să asigure un nivel ridicat de protecție a drepturilor 

omului, drepturilor muncii și consumatorilor, în vederea promovării egalității de gen, și un 

nivel ridicat de protecție a standardelor sociale și de mediu; consideră că aceste valori ar 

trebui să călăuzească comerțul transnațional și național, inclusiv acorduri precum TiSA 

care ar trebui, de asemenea, folosite pentru a sprijini activ aceste obiective; 

3. consideră că Comisia ar trebui să monitorizeze și, la trei ani de la intrarea în vigoare a 

TiSA, să evalueze impactul acordului asupra egalității de gen între bărbați și femei și 

asupra respectării drepturilor fundamentale ale omului; 

4. consideră, în orice caz, că toate statele membre semnatare ale TiSA ar trebui să-și asume 

angajamentul de a asigura respectarea egalității de gen și a drepturilor fundamentale și în 

raport cu liberalizarea și deschiderea piețelor naționale și locale; 

5. subliniază necesitatea de a asigura transparența maximă a textelor relevante, și, după caz, 

de a asigura calitatea negocierilor în curs; 

6. regretă faptul că femeile sunt slab reprezentate în sectorul european al comerțului și în 

relațiile cu țările terțe și că se acordă prea puțină atenție egalității de șanse între bărbați și 

femei în privința accesului la servicii; 

7. regretă faptul că Consiliul nu a așteptat avizul Parlamentului înainte de acordarea 

mandatului și consideră că s-a pierdut, astfel, o oportunitate de a face negocierile pe 

deplin democratice și de a-i implica pe cei care ar putea fi cel mai afectați de TiSA, de 

exemplu femeile, de la începutul începutului; 

8. invită Comisia să mențină și să mărească coerența între politici diferite, dar interconectate, 

precum politica comercială, politica de dezvoltare, politica de ocupare a forței de muncă, 

politica în domeniul migrației și cea privind egalitatea de gen și să includă impactul 
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acestora asupra drepturilor femeilor și ale fetelor, autonomia acestora, precum și dreptul la 

sănătate, educație, hrană, muncă și apă; solicită Comisiei să includă aceste considerente în 

studiile sale de impact pentru a evita orice impact negativ din partea TiSA sau ca urmare a 

interacțiuni între diferite acorduri comerciale; 

9. recomandă ferm ca UE să își manifeste voința politică pentru a se asigura că autoritățile 

europene, naționale și locale își mențin dreptul deplin de a introduce, adopta, menține sau 

abroga orice măsuri cu privire la contractarea, organizarea, finanțarea și furnizarea 

serviciilor publice și să excludă mai ales toate serviciile sociale, atât pe cele finanțate din 

fonduri publice, cât și pe cele finanțate din fonduri private, din domeniul de aplicare al 

TiSA și să includă o clauză de protecție neechivocă pentru aceste servicii pentru a le 

proteja calitatea; subliniază, în această privință, importanța educației și sănătății și 

asigurarea accesului femeilor și fetelor la aceste servicii în orice moment; 

10. este preocupat de faptul că impactul TiSA poate fi resimțit inegal de femei și bărbați; 

reamintește în acest context cât de important este ca bărbații și femeile să fie reprezentați 

echilibrat în cadrul echipelor de negociere și ca statele membre să adopte măsuri de 

adaptare la problematica de gen cu ocazia implementării TiSA; 

11. solicită includerea unei clauze privind drepturilor omului în TiSA care să cuprindă și 

egalitatea de gen, pentru a garanta protecția drepturilor fetelor și femeilor și participarea 

lor la comerț și prestarea de servicii, precum și includerea unor indicatori corespunzători 

prin care să se garanteze respectarea egalității de gen cu ocazia implementării TiSA; 

12. solicită Comisiei și statelor membre să colecteze statistici defalcate pe gen pentru a evalua 

mai bine impactul politicilor și acordurilor comerciale asupra egalității de gen și să 

implementeze măsuri de discriminare pozitivă; 

13. solicită Comisiei să garanteze că în contractele de achiziții publice pot fi aplicate criterii 

sociale și ecologice, inclusiv criterii privind egalitatea de gen. 

14. solicită Comisiei să se asigure că, în cazul în care TiSA abordează serviciile ITC, el este 

compatibil cu creșterea reprezentării femeilor în sector. 

15. solicită, în conformitate cu recomandările Ombudsmanului european cu privire la TTIP, 

continuarea și intensificarea eforturilor de a crește transparența în negocieri, prin 

publicarea imediată a tuturor documentelor relevante pentru TiSA, inclusiv a propunerilor 

de negociere, în special a textelor consolidate de negociere; solicită o implicare 

permanentă și transparentă mai intensă a parlamentelor naționale și a tuturor ministerelor 

relevante de la nivelul statelor membre; solicită să se permită participarea tuturor 

factorilor interesați, inclusiv a organizațiilor societății civile, în special a organizațiilor de 

femei, precum și a partenerilor sociali europeni la procesul de negociere; 

16. consideră esențial ca acordul să includă o clauză care să permită țărilor să revoce 

liberalizarea serviciilor, în special dacă se dovedește că liberalizarea are efecte negative 

asupra femeilor; prin urmare, solicită, de asemenea, o listă pozitivă, precum și excluderea 

clauzelor de tip „ratchet” și „standstill” din acord. 
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