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27.1.2016 A8-0009/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ia (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže horizontálna výhrada pre širokú 

škálu verejných služieb nie je schopná 

dostatočne ochrániť verejné služby, 

pretože v niektorých členských štátoch sú 

mnohé služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu, najmä sociálne, 

zdravotné a vzdelávacie služby, čiastočne 

financované zo súkromných zdrojov; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno a – bod viii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viiia. zahrnúť doložku o preskúmaní 

stanovujúcu mechanizmus, ktorý strane 

poskytuje možnosť opustiť zmluvu alebo 

pozastaviť alebo zrušiť záväzky na 

liberalizáciu služby, najmä v prípade 

porušenia pracovných a sociálnych 

noriem; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod i 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

i. vylúčiť z rozsahu uplatňovania dohody 

verejné a audiovizuálne služby a zaujať 

opatrný prístup ku kultúrnym službám, a to 

bez toho, aby boli dotknuté záväzky EÚ 

v rámci dohody GATS, usilovať 

o ambiciózne záväzky medzi jednotlivými 

stranami, odvetviami a úrovňami vlády, 

najmä o ďalšie otváranie zahraničných 

trhov, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, 

telekomunikácie, dopravu a finančné a 

odborné služby; 

i. vylúčiť z rozsahu uplatňovania dohody 

verejné a audiovizuálne služby, bez 

ohľadu na to, či sú financované z 

verejných alebo súkromných zdrojov, a 

zaujať opatrný prístup ku kultúrnym 

službám, a to bez toho, aby boli dotknuté 

záväzky EÚ v rámci dohody GATS, 

usilovať o ambiciózne záväzky medzi 

jednotlivými stranami, odvetviami a 

úrovňami vlády, najmä o ďalšie otváranie 

zahraničných trhov, pokiaľ ide o verejné 

obstarávanie, telekomunikácie, dopravu a 

finančné a odborné služby; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod iv 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iv. odmietnuť uplatňovanie ustanovenia o 

zachovaní status quo a tzv. „ratchet clause“ 

na záväzky týkajúce sa prístupu na trh a 

zamietnuť ich uplatňovanie v citlivých 

odvetviach, akými sú verejné a kultúrne 

služby, verejné obstarávanie, režim 4, 

doprava a finančné služby; umožniť 

dostatočnú flexibilitu, aby sa na služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu opäť 

vzťahovala verejná kontrola; zachovať 

právo EÚ a členských štátov upraviť svoje 

listiny záväzkov v súlade s dohodou 

GATS; 

iv. odmietnuť uplatňovanie ustanovenia o 

zachovaní status quo a tzv. „ratchet clause“ 

na všetky záväzky týkajúce sa prístupu na 

trh a záväzky vnútroštátneho 

zaobchádzania a zamietnuť ich 

uplatňovanie v citlivých odvetviach, akými 

sú verejné a kultúrne služby, verejné 

obstarávanie, režim 4, doprava a finančné 

služby; umožniť dostatočnú flexibilitu, aby 

sa na služby všeobecného hospodárskeho 

záujmu opäť vzťahovala verejná kontrola; 

zachovať právo EÚ a členských štátov 

upraviť svoje listiny záväzkov v súlade s 

dohodou GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xi a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  xia. zabezpečiť, aby dohoda obsahovala 

zjednodušené postupy odstúpenia;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno i – bod v 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

v. nabádať členské štáty, aby zapojili svoje 

národné parlamenty, ako aj miestne a 

regionálne orgány a konzultovali s nimi a 

aby ich náležite informovali 

o prebiehajúcich rokovaniach; 

v. nabádať členské štáty, aby zapojili svoje 

národné parlamenty, ako aj miestne a 

regionálne orgány a konzultovali s nimi a 

aby ich náležite informovali 

o prebiehajúcich rokovaniach; vyzvať 

Radu, aby zabezpečila, aby dohoda TiSA 

bola zmiešanou dohodou; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. požiadať Komisiu, aby toto uznesenie 

vzala plne do úvahy a reagovala do šiestich 

mesiacov od jeho prijatia; 

2. požiadať Komisiu, aby toto uznesenie 

vzala plne do úvahy a reagovala do šiestich 

mesiacov od jeho prijatia a aby odstúpila 

od rokovaní o dohode TiSA v prípade, že 

sa nebudú vykonávať všetky uvedené 

odporúčania; 

Or. en 

 

 


