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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru comerț internațional, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. ia act de nevoia unei actualizări a sistemului GATS în vigoare, învechit, și a facilitării 

comerțului cu noi servicii; recunoaște valoarea serviciilor publice în UE și în întreaga 

lume și constată că, potrivit Comisiei, în perioada 2013-2025, creșterea gradului de 

ocupare a forței de muncă în UE va fi generată de locurile de muncă din sectorul 

serviciilor, 90 % din noile locuri de muncă din UE fiind create în sectorul serviciilor, în 

special în sectoarele bazate pe forță de muncă cu înaltă calificare, cum ar fi serviciile 

profesionale, serviciile pentru întreprinderi și sectorul informatic; constată, de asemenea, 

că serviciile reprezintă aproximativ 70 % din economia UE; invită Comisia și statele 

membre să susțină obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială, astfel cum 

este prevăzut la articolul 174 din TFUE, în contextul actualelor negocieri pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA); 

2. reiterează că furnizarea de servicii în UE se bazează pe principiile accesului universal, 

calității, siguranței, accesibilității financiare și tratamentului egal, principii care trebuie 

garantate permanent în toate orașele și regiunile; consideră că aceste principii nu ar trebui 

să fie limitate de TiSA; reiterează importanța menținerii serviciilor publice de natură 

specială, cum ar fi sectorul apei, sub responsabilitatea statelor membre, pentru a evita 

posibile efecte negative asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale; 

3. reamintește faptul că politica de coeziune a UE este principalul instrument de investiții al 

acesteia, nu numai pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, ci și pentru a 

răspunde nevoilor socio-economice urgente; subliniază că principiile și obiectivele de 

bază ale UE trebuie să fie susținute și consolidate în contextul acordului TiSA; 

4. consideră că liberalizarea comerțului cu servicii poate promova creșterea la nivel regional 

prin sporirea oportunităților de investiții la nivel regional și local; reiterează că această 

liberalizare trebuie să respecte modelul politic, social și cultural al UE, precum și 

principiile fundamentale consacrate prin tratatele UE; 

5. invită Comisia și guvernele statelor membre, care i-au acordat Comisiei mandatul de 

negociere, să monitorizeze și să se evalueze impactul TiSA asupra coeziunii și a 

guvernanței locale și regionale în UE, în special pe durata procesului de negociere; invită 

Comisia să colecteze și să pună la dispoziție date complete și comparabile și să includă 

evaluări ale impactului teritorial; solicită Comisiei să țină seama, în contextul negocierilor 

privind TiSA, de competențele autorităților locale și regionale (ARL); 

6. subliniază faptul că TiSA nu ar trebui să limiteze competențele ARL, care sunt 

responsabile pentru o mare parte din investițiile publice din cadrul politicii de coeziune a 

UE și sunt implicate activ în furnizarea de servicii publice cheie pe întregul teritoriu, și 

nici nu ar trebui să reducă capacitatea acestora de a sprijini dezvoltarea locală și regională 

și de a proteja interesele generale ale cetățenilor lor; reiterează că competențele statelor 

membre și ale autorităților locale și regionale trebuie să rămână neafectate de TiSA și că 

acestea trebuie să aibă dreptul de a reglementa modalitatea de livrare a serviciilor și de a 
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emite noi acte juridice pe teritoriile lor, pentru a-și atinge obiectivele de politică publică; 

speră că aceste aspecte vor fi luate în considerare în timpul negocierilor, pentru a garanta 

punerea în aplicare deplină a politicii de coeziune, astfel încât autoritățile locale și 

regionale să poată reprezenta în mod liber interesele cetățenilor lor; 

7. reiterează importanța serviciilor publice și nevoia de a respecta competențele ARL, astfel 

cum se prevede în tratate și în Protocolul nr. 26 la acestea, precum și în dispozițiile 

privind reglementarea națională și achizițiile publice; subliniază faptul că prerogativa lor 

de a crea în viitor noi servicii publice ar trebui să fie, de asemenea, respectată; salută, prin 

urmare, faptul că Comisia a declarat public și în mod repetat că va exclude serviciile 

publice din negocierile privind TiSA și invită, prin urmare, Comisia să se asigure că 

actualele și viitoarele servicii de interes general, inclusiv serviciile de interes general 

economic, rămân în afara domeniului de aplicare al TiSA, pentru a se asigura că 

autoritățile naționale și, dacă este cazul, cele locale și regionale își mențin pe deplin 

dreptul de a introduce, adopta, menține sau abroga orice măsură referitoare la 

comisionarea, organizarea, finanțarea și furnizarea de servicii publice, astfel cum se 

prevede în tratate; consideră, de asemenea, că este nevoie să se reglementeze circulația 

prestatorilor de servicii profesionale; 

8. consideră că negocierile privind TiSA sunt din ce în ce mai importante pentru economia 

UE; subliniază faptul că negocierile privind TiSA pot fi un bun prilej pentru a consolida 

comerțul mondial bazat pe reguli, care va fi deschis și transparent, va respecta standardele 

UE, în special în ceea ce privește protecția datelor, și va crește reciprocitatea accesului la 

piețe; 

9. reamintește că modelele sociale adoptate de statele membre se aplică nu doar obligației 

privind prestarea, continuitatea și calitatea serviciilor publice, ci și controlului democratic 

al acestora de către cetățeni; invită, prin urmare, Comisia să continue cu o consultare 

publică, în vederea implicării și consultării ARL - alături de parteneri sociali și economici 

și organizații ale societății civile - și să includă opiniile acestora în directivele de 

negociere, în contextul negocierilor privind TiSA, având în vedere rolul lor determinant în 

reglementarea și furnizarea serviciilor publice, în creșterea economică și în crearea de 

locuri de muncă; salută, în acest context, organizarea, de către Comisie, a reuniunilor 

pentru un dialog cu societatea civilă și eforturile sale continue de a conferi poziției UE un 

grad de transparență cât mai ridicat în cadrul negocierilor privind TiSA, prin informări 

periodice cu privire la evoluția în procesul de negociere.  
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