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27.1.2016 A8-0009/2 

Poprawka  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że przekrojowe 

zastrzeżenie dotyczące szerokiej gamy 

usług publicznych nie jest w stanie 

odpowiednio chronić usługi publiczne, 

ponieważ w niektórych państwach 

członkowskich wiele usług świadczonych 

w interesie ogólnym, zwłaszcza usługi 

socjalne, zdrowie i edukacja, jest 

finansowanych częściowo ze źródeł 

prywatnych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Poprawka  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt viii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (viiia) należy dodać klauzulę przeglądową 

ustanawiającą mechanizm umożliwiający 

danej stronie odstąpienie od 

porozumienia, bądź zawieszenie lub 

cofnięcie liberalizacji usług, szczególnie w 

przypadku naruszania norm pracy i norm 

socjalnych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Poprawka  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) należy wyłączyć usługi publiczne i 

usługi audiowizualne z zakresu stosowania 

porozumienia, a także przyjąć ostrożne 

podejście do usług kulturalnych, bez 

uszczerbku dla zobowiązań UE podjętych 

w ramach GATS; należy dążyć do podjęcia 

ambitnych zobowiązań przez wszystkie 

strony, we wszystkich sektorach i na 

wszystkich szczeblach władzy, a w 

szczególności do dalszego otwarcia 

rynków zagranicznych w odniesieniu do 

zamówień publicznych, usług 

telekomunikacyjnych, transportowych, 

finansowych i specjalistycznych; 

(i) należy wyłączyć usługi użyteczności 

publicznej, zarówno finansowane ze 

środków publicznych, jaki i prywatnych, a 

także usługi audiowizualne z zakresu 

stosowania porozumienia, a także przyjąć 

ostrożne podejście do usług kulturalnych, 

bez uszczerbku dla zobowiązań UE 

podjętych w ramach GATS; należy dążyć 

do podjęcia ambitnych zobowiązań przez 

wszystkie strony, we wszystkich sektorach 

i na wszystkich szczeblach władzy, a w 

szczególności do dalszego otwarcia 

rynków zagranicznych w odniesieniu do 

zamówień publicznych, usług 

telekomunikacyjnych, transportowych, 

finansowych i specjalistycznych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Poprawka  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iv) należy odrzucić stosowanie klauzuli 

zawieszających i zapadkowych do 

zobowiązań dotyczących dostępu do rynku 

oraz odrzucić ich stosowanie do sektorów 

wrażliwych takich jak usługi publiczne i 

kulturalne, zamówienia publiczne, tryb 4, 

transport i usługi finansowe; należy 

dopuścić odpowiednio dużą elastyczność, 

aby przywrócić kontrolę publiczną nad 

usługami świadczonymi w ogólnymi 

interesie gospodarczym; należy utrzymać 

prawo UE i państw członkowskich do 

modyfikowania swojego wykazu 

zobowiązań zgodnie z GATS; 

(iv) należy odrzucić stosowanie klauzuli 

zawieszających i zapadkowych do 

wszystkich zobowiązań dotyczących 

dostępu do rynku i traktowania 

narodowego oraz odrzucić ich stosowanie 

do sektorów wrażliwych takich jak usługi 

publiczne i kulturalne, zamówienia 

publiczne, tryb 4, transport i usługi 

finansowe; należy dopuścić odpowiednio 

dużą elastyczność, aby przywrócić kontrolę 

publiczną nad usługami świadczonymi w 

ogólnymi interesie gospodarczym; należy 

utrzymać prawo UE i państw 

członkowskich do modyfikowania swojego 

wykazu zobowiązań zgodnie z GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Poprawka  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (xia) należy zadbać o to, by porozumienie 

obejmowało uproszczone procedury 

wycofania;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Poprawka  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera i – podpunkt v 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(v) należy zachęcić państwa członkowskie 

do zaangażowania parlamentów 

narodowych i władz lokalnych i 

regionalnych oraz zasięgania ich opinii, a 

także odpowiedniego informowania ich o 

trwających negocjacjach; 

(v) należy zachęcić państwa członkowskie 

do zaangażowania parlamentów 

narodowych i władz lokalnych i 

regionalnych oraz zasięgania ich opinii, a 

także odpowiedniego informowania ich o 

trwających negocjacjach; należy wezwać 

Radę do dopilnowania, aby TiSA było 

porozumieniem mieszanym; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Poprawka  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję do pełnego 

uwzględnienia niniejszej rezolucji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie sześciu 

miesięcy od jej przyjęcia; 

2. wzywa Komisję do pełnego 

uwzględnienia niniejszej rezolucji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie sześciu 

miesięcy od jej przyjęcia oraz do 

wycofania się z negocjacji, jeżeli wszystkie 

powyższe zalecenia nie zostaną wdrożone; 

Or. en 

 

 


