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Изменение  13 

Яник Жадо, Ска Келер  

от името на групата Verts/ALE 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Марко Афронте, Фабио Масимо Касталдо, 

Иняцио Корао, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

Хелмут Шолц, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Лин Бойлан, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Костадинка Кунева, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – точка б – точка v 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(v) да увеличава достъпа до пазара на 

услугите съгласно „подхода на 

смесения списък“, като за достъпа до 

пазарите използва „положителни 

списъци“, като по този начин 

услугите, които трябва да бъдат 

отворени за чуждестранни 

дружества, бъдат изрично посочени, а 

новите услуги – изключени, като 

същевременно се гарантира, че 

евентуалните клаузи за запазване на 

съществуващото положение и за 

задържане се прилагат само към 

разпоредбите за недискриминация и 

позволяват достатъчно гъвкавост с 

цел връщане на услугите от общ 

икономически интерес към 

обществения контрол, както и с цел 

отчитане на появата на нови и 

иновативни услуги и използването на 

подход на „отрицателния списък“ за 

(v) да гарантира, че преговорите по 

либерализирането на услуги са изцяло 

съобразени с подхода на 

„положителния списък“, както по 

отношение на достъпа до пазара, 

така и на националното третиране, 

както това се прилага в 

Споразумението за свободна търговия 

между ЕС - Корея; да гарантира чрез 

хоризонтална клауза, че публичните 

органи запазват възможността да 

възвърнат  публичния контрол върху 

либерализираните услуги от общ 

икономически интерес;  
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целите на националното третиране; 

Or. en 

 

 


