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27.1.2016 A8-0009/9 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția sa din 8 

septembrie 2015 referitoare la acțiunile 

realizate ca urmare a inițiativei cetățenești 

europene „Dreptul la apă” (Right2Water), 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât există o preocupare tot mai 

mare a publicului cu privire la 

consecințele TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Amendamentul  11 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât orice acord comercial trebuie să 

ofere mai multe drepturi și prețuri mai 

scăzute pentru consumatorii europeni, 

mai multe locuri de muncă și un nivel mai 

ridicat de protecție pentru lucrători; 

întrucât aceste acorduri trebuie să 

contribuie, de asemenea, la promovarea 

dezvoltării durabile, a responsabilității 

sociale a întreprinderilor la nivel mondial, 

precum și a condițiilor echitabile de 

concurență pentru societățile europene; 

întrucât politica comercială ar trebui să 

contribuie la Agenda OIM privind munca 

decentă și la Agenda 2030 a ONU pentru 

dezvoltare durabilă și să fie pe deplin 

coerentă cu acestea; 

C. întrucât orice acord comercial trebuie să 

ofere mai multe drepturi, mai multe locuri 

de muncă și un nivel mai ridicat de 

protecție pentru lucrători, nu numai în 

ceea ce privește Europa, ci și orice alte 

părți implicate;; întrucât aceste acorduri 

trebuie să contribuie, de asemenea, la 

promovarea dezvoltării durabile, a 

responsabilității sociale a întreprinderilor la 

nivel mondial, precum și a condițiilor 

echitabile de concurență pentru societățile 

europene; întrucât politica comercială ar 

trebui să contribuie la Agenda OIM privind 

munca decentă și la Agenda 2030 a ONU 

pentru dezvoltare durabilă și să fie pe 

deplin coerentă cu acestea; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât interesele ofensive ale 

întreprinderilor europene din domeniul 

achizițiilor publice nu pot să justifice 

impunerea asupra partenerilor noștri 

comerciali a unor modele economice care 

au drept consecință încetarea furnizării 

de servicii publice esențiale de către 

autoritățile publice; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Cb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cb. întrucât, deși acordurile comerciale 

afectează în mod diferit bărbații și femeile 

ca urmare a inegalităților de gen din 

anumite sectoare, consultările publice pe 

marginea TiSA nu au făcut nicio referire 

la cererea de a acorda mai multă atenție 

integrării chestiunilor privind egalitatea 

de gen, nu există suficient consens cu 

privire la modalitățile de integrare a 

aspectelor legate de egalitatea de gen în 

domeniul comerțului, iar dimensiunea de 

gen este în prezent integrată doar într-o 

măsură limitată în politicile și acordurile 

comerciale; întrucât nu au fost încă pe 

deplin analizate efectele liberalizării 

continue a comerțului din perspectiva 

genului;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Cc (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cc. întrucât achizițiile publice din UE fac 

tot mai des obiectul revizuirilor, începând 

cu revenirea serviciilor de alimentare cu 

apă în subordinea autorităților locale, și 

întrucât aceste tendințe demonstrează 

greșelile unei dereglementări excesive; 

întrucât revenirea serviciilor sau a 

concesiunilor în subordinea autorităților 

publice nu ar trebui să fie limitată prin 

acorduri comerciale sau mecanisme 

juridice conexe; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Amendamentul  15 

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

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât TiSA reprezintă pentru UE o 

oportunitate de a-și consolida poziția 

dobândită de principal exportator mondial 

de servicii, în condițiile în care cota sa se 

ridică la 25 % din exporturile mondiale de 

servicii, ceea ce i-a permis să realizeze un 

excedent comercial de 170 miliarde EUR 

în 2013; întrucât volumul exporturilor UE 

în domeniul serviciilor s-a dublat în ultimii 

10 ani, ajungând la o valoare de 728 

miliarde EUR în 2014; întrucât serviciile 

folosesc aproape 70 % din forța de muncă 

a UE și reprezintă 40 % din valoarea 

bunurilor exportate din Europa; întrucât 90 

% dintre noile locuri de muncă ce vor fi 

create în UE între 2013 și 2025 vor fi 

generate de sectorul serviciilor; întrucât 

acest acord are potențialul de a stimula 

crearea de locuri de muncă în UE; 

F. întrucât semnarea acordului TiSA ar 

putea să nu fie necesară, având în vedere 

faptul că volumul exporturilor UE în 

domeniul serviciilor s-a dublat în ultimii 

10 ani, ajungând la o valoare de 728 

miliarde EUR în 2014, iar serviciile 

folosesc aproape 70 % din forța de muncă 

a UE și reprezintă 40 % din valoarea 

bunurilor exportate din Europa; întrucât 

nivelul de liberalizare a serviciilor este 

deja suficient, nefiind necesare alte 

negocieri în materie de liberalizare; 

întrucât orice modernizare a normelor 

privind comerțul cu servicii ar putea fi 

realizată analizându-se și revizuindu-se 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Amendamentul  16 

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

Matt Carthy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât comerțul cu servicii reprezintă 

un motor esențial pentru crearea de locuri 

de muncă și pentru creștere în UE, care 

poate fi consolidat prin TiSA; 

G. întrucât comerțul cu servicii ar putea 

reprezenta un motor esențial pentru crearea 

de locuri de muncă decente și pentru 

creștere favorabilă incluziunii în UE, care 

poate fi consolidat prin TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Amendamentul  17 

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

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât barierele netarifare, care în 

medie reprezintă peste 50 % din costul 

serviciilor transfrontaliere, afectează în 

mod disproporționat întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri), care reprezintă o 

treime dintre exportatorii de servicii din 

UE și care adesea nu dispun de resursele 

umane și financiare necesare pentru a 

depăși aceste obstacole; întrucât 

eliminarea barierelor inutile ar facilita 

internaționalizarea IMM-urilor, atâta 

vreme cât aceste bariere pot fi eliminate 

fără a pune în pericol realizarea 

obiectivelor de politică publică aflate la 

baza lor; întrucât măsurile necesare pentru 

atingerea obiectivelor legitime de politică 

publică ar trebui să fie menținute; 

I. întrucât barierele netarifare, care în 

medie reprezintă peste 50 % din costul 

serviciilor transfrontaliere, afectează în 

mod disproporționat întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri), dar reprezintă, de 

asemenea, o resursă esențială pentru 

protejarea acestora împotriva concurenței 

neloiale; întrucât eliminarea barierelor 

inutile ar facilita internaționalizarea IMM-

urilor, atâta vreme cât aceste bariere pot fi 

eliminate fără a pune în pericol realizarea 

obiectivelor de politică publică aflate la 

baza lor; întrucât măsurile necesare pentru 

atingerea obiectivelor legitime de politică 

publică ar trebui să fie menținute; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât reducerile sau tăierile în ceea 

ce privește furnizarea de servicii publice 

transferă de obicei munca, costurile și 

riscurile către asistența neremunerată și 

economia domestică, care sunt 

predominant feminine, și astfel creează 

obstacole în calea egalității de gen; 

Or. en 

 

 


