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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.1.2016 A8-0009/9 

Módosítás  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel a Right2Water európai 

polgári kezdeményezés nyomon 

követéséről szóló, 2015. szeptember 8-i 

állásfoglalására, 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Módosítás  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Aa. mivel a közvélemény egyre inkább 

aggódik a TiSA következményei miatt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Módosítás  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel bármely kereskedelmi 

megállapodásnak az európai fogyasztók 

számára több jogot és alacsonyabb árakat, 

a munkavállalók számára pedig több 

munkahelyet és nagyobb védelmet kell 

biztosítania; mivel emellett globális szinten 

hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 

és a globális vállalati társadalmi 

felelősségvállalás elősegítéséhez, továbbá 

egyenlő versenyfeltételeket kell 

biztosítania az európai vállalatok számára; 

mivel a kereskedelempolitikának teljes 

mértékben összhangban kell állnia az ILO 

tisztességes munkára vonatkozó 

menetrendjével és az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési programjával, továbbá hozzá 

kell járulnia azok megvalósításához; 

C. mivel bármely kereskedelmi 

megállapodásnak több jogot, több 

munkahelyet és a munkavállalók fokozott 

védelmét kell biztosítania nem csupán 

Európa, hanem a többi érintett fél 

számára is; mivel emellett globális szinten 

hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 

és a globális vállalati társadalmi 

felelősségvállalás elősegítéséhez, továbbá 

egyenlő versenyfeltételeket kell 

biztosítania az európai vállalatok számára; 

mivel a kereskedelempolitikának teljes 

mértékben összhangban kell állnia az ILO 

tisztességes munkára vonatkozó 

menetrendjével és az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési programjával, továbbá hozzá 

kell járulnia azok megvalósításához; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Módosítás  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca. mivel az európai vállalatok 

közbeszerzésekkel kapcsolatos offenzív 

érdekei nem igazolhatják olyan gazdasági 

modellek kereskedelmi partnereinkre való 

ráerőltetését, amelyek következtében az 

állami hatóságok kivonulnak az alapvető 

lakossági szolgáltatások területéről; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Módosítás  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Cb. mivel, bár a kereskedelmi 

megállapodások hatásai – a nemek között 

bizonyos ágazatokban fennálló 

egyenlőtlenség miatt – eltérőek a nők és 

férfiak számára, a TiSA-ról folytatott 

nyilvános konzultáció során nem került 

szóba, hogy nagyobb figyelmet kell 

fordítani a nemek közti egyenlőséggel 

kapcsolatos kérdésekre, és nincs 

megfelelő konszenzus a nemek közti 

egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseknek a 

kereskedelem területére való bevonását 

illetően, és a nemi dimenzió jelenleg csak 

korlátozott mértékben jelenik meg a 

kereskedelmi politikákban és 

megállapodásokban; mivel a 

kereskedelem fokozatos liberalizációjának 

nemi szempontú következményeiről még 

nem született teljes körű elemzés;  

Or. en 



 

AM\1084754HU.doc  PE576.507v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/14 

Módosítás  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C c preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Cc. mivel az Európai Unióban egyre 

inkább felülvizsgálat tárgyát képezik a 

közbeszerzési koncessziók, kezdve a 

vízszolgáltatások újbóli önkormányzati 

hatáskörbe vonásával, és mivel mindez 

rámutat a túlzott dereguláció hibáira; 

mivel a szolgáltatások vagy koncessziók 

állami hatóságok általi visszavételét nem 

korlátozhatják kereskedelmi 

megállapodások vagy vonatkozó jogi 

mechanizmusok; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Módosítás  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel a TiSA alkalmat biztosít az EU 

számára arra, hogy a globális 

szolgáltatáskivitel terén elért 25%-os 

részarányával és a 2013. évi 170 milliárd 

eurós kereskedelmi többletével 

megszilárdítsa szerepét mint a világ 

legnagyobb szolgáltatásexportőre; mivel a 
szolgáltatások uniós exportjának értéke az 

elmúlt 10 évben megkétszereződött, 2014-

ben pedig elérte a 728 milliárd EUR-t; 

mivel az Európából exportált áruk 

értékének 40%-át adó szolgáltatások terén 

alkalmazzák az uniós munkaerő majdnem 

70%-át; mivel az EU-ban 2013 és 2025 

között létrehozandó új munkahelyek 90%-

át a szolgáltatási ágazat teremti meg; 

mivel az említett megállapodás lehetőséget 

kínál az EU-ban a munkahelyteremtés 

fellendítésére; 

F. mivel a TiSA aláírása nem feltétlenül 

szükséges, hiszen a szolgáltatások uniós 

exportjának értéke az elmúlt 10 évben 

megkétszereződött, 2014-ben pedig elérte a 

728 milliárd EUR-t, és az Európából 

exportált áruk értékének 40%-át adó 

szolgáltatások terén alkalmazzák az uniós 

munkaerő majdnem 70%-át; mivel a 

szolgáltatások liberalizációja már eléri a 

megfelelő szintet és nincs szükség további 

tárgyalásra a liberalizációs kérdésekről; 

mivel a szolgáltatások kereskedelmére 

vonatkozó szabályok modernizálása 

megvalósítható a GATS értékelése és 

felülvizsgálata révén; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Módosítás  16 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a szolgáltatáskereskedelem az 

EU-n belüli munkahelyteremtés és 

növekedés motorja, amelyet megerősíthet a 

TiSA; 

G. mivel a szolgáltatáskereskedelem az 

EU-n belüli tisztességes 

munkahelyteremtés és az inkluzív 

növekedés motorja lehet, amelyet 

megerősíthet a TiSA; 

Or. en 



 

AM\1084754HU.doc  PE576.507v01-00 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Módosítás  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel a nem vámjellegű akadályok, 

amelyek a határokon átnyúló 

szolgáltatások költségeinek átlagosan több 

mint 50%-át jelentik, aránytalanul érintik a 

kis- és középvállalkozásokat (kkv-ket), 

amelyek az uniós szolgáltatásexport 

egyharmadát adják, és amelyek esetében 

gyakran nincs meg az ilyen akadályok 

leküzdéséhez szükséges emberi és 

pénzügyi erőforrás; mivel a szükségtelen 

akadályok felszámolása megkönnyítené a 

kkv-k nemzetközivé válását, amennyiben 

ezen akadályok felszámolhatók anélkül, 

hogy veszélyeztetnék az ezek alapjául 

szolgáló közpolitikai célok megvalósulását; 

mivel fenn kell tartani a legitim 

közpolitikai célok eléréséhez szükséges 

intézkedéseket; 

I. mivel a nem vámjellegű akadályok, 

amelyek a határokon átnyúló 

szolgáltatások költségeinek átlagosan több 

mint 50%-át jelentik, aránytalanul érintik a 

kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor 

kulcsfontosságú eszközei is a kkv-k 

tisztességtelen versennyel szembeni 

védelmének; mivel a szükségtelen 

akadályok felszámolása megkönnyítené a 

kkv-k nemzetközivé válását, amennyiben 

ezen akadályok felszámolhatók anélkül, 

hogy veszélyeztetnék az ezek alapjául 

szolgáló közpolitikai célok megvalósulását; 

mivel fenn kell tartani a legitim 

közpolitikai célok eléréséhez szükséges 

intézkedéseket; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Módosítás  18 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ia. mivel a közszolgáltatások és közellátás 

terén hozott megszorítások gyakran a nem 

fizetett gondozás és háztartásban végzett 

munka felé terelik a munkaerőt, a 

költségeket és a kockázatokat, amely 

munkákat főleg nők látnak el, és ezért e 

megszorítások hátráltatják a nemek 

közötti egyenlőséget; 

Or. en 

 

 


