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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  I a. arvestades, et horisontaalsete 

piirangute kehtestamisega mitmesugustele 

avalikele teenustele ei suudeta avalikke 

teenuseid piisavalt kaitsta, sest mõnes 

liikmesriigis rahastatakse paljusid 

üldhuviteenuste valdkonda kuuluvaid 

teenuseid, eelkõige sotsiaal-, tervishoiu- ja 

haridusteenuseid osaliselt eravahenditest; 

Or. en 
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Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt viii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  viii a. lisada läbivaatamisklausel, millega 

luuakse mehhanism, mis annab 

lepinguosalisele võimaluse lepingust lahti 

ütelda või peatada või tühistada teatava 

teenuse liberaliseerimine, eelkõige juhul, 

kui ei peeta kinni tööõigus- ja 

sotsiaalnormidest; 

Or. en 
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Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt i 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

i. jätta lepingu kohaldamisalast välja 

avalikud teenused ja audiovisuaalmeedia 

teenused ning käsitleda kultuuriteenuseid 

ettevaatlikult, piiramata 

teenustekaubanduse üldlepingust 

tulenevaid ELi kohustusi; nõuda 

kaugeleulatuvate kohustuste võtmist kõigilt 

osalistelt, sektoritelt ja valitsustasanditelt, 

eelkõige välisturgude täiendavaks 

avamiseks riigihangete, 

telekommunikatsiooni, transpordi ning 

finants- ja kutseteenuste valdkonnas; 

i. jätta lepingu kohaldamisalast välja 

avalikud teenused, mida rahastatakse 

avalikest või eravahenditest, ja 

audiovisuaalmeedia teenused ning 

käsitleda kultuuriteenuseid ettevaatlikult, 

piiramata teenustekaubanduse üldlepingust 

tulenevaid ELi kohustusi; nõuda 

kaugeleulatuvate kohustuste võtmist kõigilt 

osalistelt, sektoritelt ja valitsustasanditelt, 

eelkõige välisturgude täiendavaks 

avamiseks riigihangete, 

telekommunikatsiooni, transpordi ning 

finants- ja kutseteenuste valdkonnas; 

Or. en 
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Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt iv 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

iv. vältida kavatsetud meetmete 

rakendamiskeeldude ja nn sillaklauslite 

kohaldamist turulepääsuga seotud 

kohustuste ja tundlike sektorite suhtes, 

näiteks avalikud ja kultuuriteenused, 

riigihanked, 4. tarneviis, transport ja 

finantsteenused; tagada piisav paindlikkus 

selleks, et viia üldist majandushuvi 

pakkuvad teenused tagasi riikliku kontrolli 

alla; säilitada ELi ja liikmesriikide õigus 

muuta oma kohustuste ajakava vastavalt 

teenustekaubanduse üldlepingule; 

iv. vältida kavatsetud meetmete 

rakendamiskeeldude ja nn sillaklauslite 

kohaldamist kõigi turulepääsuga seotud 

kohustuste ja võrdse kohtlemisega seotud 

riiklike kohustuste suhtes ning tundlike 

sektorite suhtes, näiteks avalikud ja 

kultuuriteenused, riigihanked, 4. tarneviis, 

transport ja finantsteenused; tagada piisav 

paindlikkus selleks, et viia üldist 

majandushuvi pakkuvad teenused tagasi 

riikliku kontrolli alla; säilitada ELi ja 

liikmesriikide õigus muuta oma kohustuste 

ajakava vastavalt teenustekaubanduse 

üldlepingule; 

Or. en 
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Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt xi a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  xi a. tagada, et leping sisaldaks 

lihtsustatud loobumismenetlusi;  

Or. en 
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Punkt 1 – alapunkt i – alapunkt v 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

v. innustada liikmesriike kaasama riigi 

parlamenti ning kohalikke ja piirkondlikke 

asutusi ning nendega konsulteerima ja 

andma neile piisavat teavet käimasolevate 

läbirääkimiste kohta; 

v. innustada liikmesriike kaasama riigi 

parlamenti ning kohalikke ja piirkondlikke 

asutusi ning nendega konsulteerima ja 

andma neile piisavat teavet käimasolevate 

läbirääkimiste kohta; paluda nõukogul 

tagada, et teenustekaubanduse leping 

oleks segaleping; 

Or. en 
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Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. palub komisjonil käesolevat 

resolutsiooni täiel määral arvesse võtta ja 

vastata sellele kuue kuu jooksul pärast 

resolutsiooni vastuvõtmist; 

2. palub komisjonil käesolevat 

resolutsiooni täiel määral arvesse võtta ja 

vastata sellele kuue kuu jooksul pärast 

resolutsiooni vastuvõtmist, ning palub 

komisjonil loobuda teenustekaubanduse 

lepingu läbirääkimistest, kui kõiki eespool 

toodud soovitusi ei rakendata; 

Or. en 

 

 


