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27.1.2016 A8-0009/2 

Predlog spremembe  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ia. ker horizontalni pridržek za široko 

paleto javnih storitev ne more ustrezno 

zaščititi javnih storitev, saj se v nekaterih 

državah članicah veliko storitev splošnega 

gospodarskega pomena, zlasti socialne, 

zdravstvene in izobraževalne storitve, 

delno financira iz zasebnih sredstev; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Predlog spremembe  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (a) - točka viii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  viiia. naj vključi revizijsko klavzulo, ki bo 

vzpostavila mehanizem, ki bi pogodbenici 

omogočil, da odstopi od sporazuma ali da 

začasno prekliče ali razveljavi zaveze 

glede liberalizacije storitev, zlasti v 

primeru kršitev delovnih in socialnih 

standardov; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Predlog spremembe  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (b) – točka i 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

i. naj izključi javne in avdiovizualne 

storitve iz področja uporabe sporazuma in 

naj previdno pristopi k področju kulturnih 

storitev, brez poseganja v zaveze EU v 

okviru sporazuma GATS; naj si prizadeva 

za ambiciozne zaveze vseh strani, v vseh 

sektorjih in na vseh ravneh vlade, zlasti za 

nadaljnje odpiranje tujih trgov kar zadeva 

javna naročila, telekomunikacije, prevoz 

ter finančne in strokovne storitve; 

i. naj izključi tako javno kot zasebno 

financirane javne storitve in avdiovizualne 

storitve iz področja uporabe sporazuma in 

naj previdno pristopi k področju kulturnih 

storitev, brez poseganja v zaveze EU v 

okviru sporazuma GATS; naj si prizadeva 

za ambiciozne zaveze vseh strani, v vseh 

sektorjih in na vseh ravneh vlade, zlasti za 

nadaljnje odpiranje tujih trgov kar zadeva 

javna naročila, telekomunikacije, prevoz 

ter finančne in strokovne storitve; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Predlog spremembe  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (b) – točka iv 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iv. naj zavrne uporabo klavzul o mirovanju 

in zaskočnih klavzul za zaveze glede 

dostopa do trga in naj zavrne njihovo 

uporabo v občutljivih sektorjih, kot so 

javne in kulturne storitve, javna naročila, 

način 4, promet in finančne storitve; naj 

dopusti dovolj prožnosti, da se storitve 

splošnega ekonomskega interesa privedejo 

nazaj v javni nadzor; naj ohrani pravico EU 

in držav članic, da spremenijo svoje 

časovne načrte obveznosti v skladu s 

sporazumom GATS; 

iv. naj zavrne uporabo klavzul o mirovanju 

in zaskočnih klavzul za vse zaveze glede 

dostopa do trga ter zaveze za nacionalno 

obravnavo in naj zavrne njihovo uporabo v 

občutljivih sektorjih, kot so javne in 

kulturne storitve, javna naročila, način 4, 

promet in finančne storitve; naj dopusti 

dovolj prožnosti, da se storitve splošnega 

ekonomskega interesa privedejo nazaj v 

javni nadzor; naj ohrani pravico EU in 

držav članic, da spremenijo svoje časovne 

načrte obveznosti v skladu s sporazumom 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Predlog spremembe  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (b) – točka xi a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  xia. naj zagotovi, da bo sporazum 

vključeval poenostavljene postopke za 

preklic; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Predlog spremembe  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (i) – točka v 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

v. naj spodbudi države članice, da bi 

vključile svoje nacionalne parlamente, pa 

tudi lokalne in regionalne organe, ter se z 

njimi posvetovale in jih ustrezno obveščale 

o poteku pogajanj; 

v. naj spodbudi države članice, da bi 

vključile svoje nacionalne parlamente, pa 

tudi lokalne in regionalne organe, ter se z 

njimi posvetovale in jih ustrezno obveščale 

o poteku pogajanj; naj pozove Svet, da 

zagotovi, da je sporazum TiSA mešani 

sporazum; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Predlog spremembe  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo, naj to resolucijo v 

celoti upošteva in nanjo odgovori v šestih 

mesecih po njenem sprejetju; 

2. poziva Komisijo, naj to resolucijo v 

celoti upošteva in nanjo odgovori v šestih 

mesecih po njenem sprejetju ter, naj 

odstopi od pogajanj o sporazumu TiSA, če 

vsa zgornja priporočila ne bodo 

uresničena; 

Or. en 

 

 


