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27.1.2016 A8-0009/9 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 11 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie dalszych 

działań w następstwie europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”, 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze rosnące obawy 

społeczeństwa co do konsekwencji TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Poprawka  11 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że każde 

porozumienie handlowe musi zapewniać 

europejskim konsumentom większe prawa 

i niższe ceny, więcej miejsc pracy oraz 

lepszą ochronę pracowników; mając na 

uwadze, że musi ono także przyczyniać się 

do zrównoważonego rozwoju, promować 

społeczną odpowiedzialność 

przedsiębiorstw na całym świecie, a 

europejskim przedsiębiorstwom zapewniać 

jednakowe warunki działania; mając na 

uwadze, że polityka handlowa powinna 

przyczyniać się do realizacji programu 

godnej pracy MOP oraz programu ONZ na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i być 

spójna z tymi programami; 

C. mając na uwadze, że każde 

porozumienie handlowe musi zapewniać 

europejskim konsumentom większe prawa, 

więcej miejsc pracy oraz lepszą ochronę 

pracowników, nie tylko w przypadku 

Europy, ale także w przypadku każdej 

innej uczestniczącej strony; mając na 

uwadze, że musi ono także przyczyniać się 

do zrównoważonego rozwoju, promować 

społeczną odpowiedzialność 

przedsiębiorstw na całym świecie, a 

europejskim przedsiębiorstwom zapewniać 

jednakowe warunki działania; mając na 

uwadze, że polityka handlowa powinna 

przyczyniać się do realizacji programu 

godnej pracy MOP oraz programu ONZ na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i być 

spójna z tymi programami; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że ofensywne 

interesy przedsiębiorstw europejskich w 

zakresie zamówień publicznych nie mogą 

uzasadniać nałożenia na naszych 

partnerów handlowych modeli 

biznesowych skutkujących cofnięciem 

władzy państwowej w dziedzinie 

świadczenia podstawowych usług dla 

ludności; 

Or. en 



 

AM\1084754PL.doc  PE576.507v01-00 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 C b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Cb. mając na uwadze, że pomimo iż 

umowy handlowe wpływają w różny 

sposób na kobiety i na mężczyzn z uwagi 

na zróżnicowanie sytuacji kobiet i 

mężczyzn w pewnych sektorach, w 

konsultacjach społecznych w sprawie 

TiSA nie wykazano zapotrzebowania na 

obszerniejsze uwzględnienie kwestii 

równouprawnienia płci i nie ma 

dostatecznego porozumienia co do metod 

włączania tych kwestii w obszarze handlu, 

a wymiar płci jest obecnie brany pod 

uwagę jedynie w ograniczonym zakresie w 

strategiach i umowach handlowych; 

mając na uwadze, że nie przeprowadzono 

jeszcze kompletnych badań skutków 

postępującej liberalizacji handlu na 

aspekty płci;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 C c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Cc. mając na uwadze, że koncesje na 

zamówienia publiczne są coraz częściej 

przedmiotem przeglądu w Unii 

Europejskiej, poczynając od ponownego 

przekazywania usług wodnych władzom 

gminnym, oraz mając na uwadze, że 

wskazuje to na błąd nadmiernej 

liberalizacji; mając na uwadze, że 

przywrócenie świadczenia usług lub 

koncesji władzom publicznym nie może 

zostać ograniczone na mocy umów 

handlowych lub powiązanych 

mechanizmów prawnych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Poprawka  15 

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

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że porozumienie 

TiSA stanowi dla UE sposobność do 

umocnienia swojej pozycji jako 

największego na świecie eksportera usług, 

o udziale w światowym eksporcie usług 

wynoszącym 25% i dodatnim bilansie 

handlowym w wysokości 170 mld EUR w 

2013 r.; mając na uwadze, że wartość 

eksportu usług z UE podwoiła się na 

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat i 

osiągnęła w 2014 r. wartość 728 mld EUR; 

mając na uwadze, że w usługach 

zatrudnione jest 70 % unijnej siły roboczej, 

a na ten sektor przypada 40 % wartości 

towarów eksportowanych z Europy; mając 

na uwadze, że 90 % nowych miejsc pracy, 

które powstaną w UE w latach 2013–

2025, zostanie utworzonych w sektorze 

usług; mając na uwadze, że to 

porozumienie jest potencjalnie w stanie 

pobudzić tworzenie miejsc pracy w UE; 

F. mając na uwadze, że podpisanie 

porozumienia TiSA może nie być 

konieczne, z uwagi na fakt, że wartość 

eksportu usług z UE podwoiła się na 

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat i 

osiągnęła w 2014 r. wartość 728 mld EUR 

oraz że w usługach zatrudnione jest 70 % 

unijnej siły roboczej, a na ten sektor 

przypada 40 % wartości towarów 

eksportowanych z Europy; mając na 

uwadze, że poziom liberalizacji usług jest 

już wystarczający i dalsze negocjacje 

dotyczące liberalizacji nie są konieczne; 

mając na uwadze, że modernizację 

przepisów dotyczących handlu usługami 

można osiągnąć dzięki ocenie i 

przeglądowi GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Poprawka  16 

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

Matt Carthy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że handel usługami 

stanowi siłę napędową wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 

UE, którą mogłoby umocnić ambitne 

porozumienie TiSA; 

G. mając na uwadze, że handel usługami 

mógłby stanowić siłę napędową 

integracyjnego wzrostu gospodarczego i 

tworzenia godnych miejsc pracy w UE, 

którą mogłoby umocnić ambitne 

porozumienie TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Poprawka  17 

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

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że bariery 

pozataryfowe, średnio przekraczające 50 

% kosztu usług transgranicznych, mają 

nieproporcjonalny wpływ na małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP), które stanowią 

jedną trzecią unijnych eksporterów usług i 

którym często brakuje zasobów ludzkich i 

finansowych koniecznych do pokonania 

tych przeszkód; mając na uwadze, że 

zniesienie niepotrzebnych barier może 

ułatwić umiędzynarodowienie MŚP, o ile 

bariery te można usunąć, nie zagrażając 

realizacji celów polityki publicznej 

leżących u podstaw tych barier; mając na 

uwadze, że należy utrzymać środki 

konieczne do osiągnięcia uzasadnionych 

celów polityki publicznej; 

I. mając na uwadze, że bariery 

pozataryfowe, które odpowiadają średnio 

za ponad 50% kosztu usług 

transgranicznych, mają nieproporcjonalny 

wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, 

lecz stanowią również kluczowy element 

pozwalający zabezpieczać je przed 

nieuczciwą konkurencją; mając na 

uwadze, że zniesienie niepotrzebnych 

barier może ułatwić umiędzynarodowienie 

MŚP, o ile bariery te można usunąć, nie 

zagrażając realizacji celów polityki 

publicznej leżących u podstaw tych barier; 

mając na uwadze, że należy utrzymać 

środki konieczne do osiągnięcia 

uzasadnionych celów polityki publicznej; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 ograniczenia lub 

cięcia w świadczeniu usług publicznych 

powodują zwykle przeniesienie pracy, 

kosztów i ryzyka do sfery gospodarki 

obejmującej nieodpłatną pracę w zakresie 

opieki i obowiązków domowych, 

wykonywaną głównie przez kobiety, co w 

konsekwencji niekorzystnie wpływa na 

równość kobiet i mężczyzn; 

Or. en 

 

 


