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27.1.2016 A8-0009/9 

Predlog spremembe  9 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Eleonora 

Forenza, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní 

Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. 

septembra 2015 o nadaljnji obravnavi 

evropske državljanske pobude „Pravica do 

vode“, 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Predlog spremembe  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker v javnosti narašča zaskrbljenost 

glede posledic sporazuma TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Predlog spremembe  11 

Helmut Scholz, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker mora vsak trgovinski sporazum 

zagotoviti več pravic in nižje cene za 

evropske potrošnike, ustvariti več delovnih 

mest in zaščititi delavce; ker mora prav 

tako prispevati k spodbujanju trajnostnega 

razvoja, družbene odgovornosti 

gospodarskih družb na svetovni ravni ter 

enakih konkurenčnih pogojev za evropska 

podjetja; ker bi morala trgovinska politika 

prispevati k agendi za dostojno delo 

Mednarodne organizacije dela in agendi 

OZN za trajnostni razvoj po letu 2015 ter 

biti z njima v celoti usklajena; 

C. ker mora vsak trgovinski sporazum 

zagotoviti več pravic, ustvariti več 

delovnih mest in zaščititi delavce, ne le za 

Evropo, temveč tudi za drugo stran; ker 

mora prav tako prispevati k spodbujanju 

trajnostnega razvoja, družbene 

odgovornosti gospodarskih družb na 

svetovni ravni ter enakih konkurenčnih 

pogojev za evropska podjetja; ker bi 

morala trgovinska politika prispevati k 

agendi za dostojno delo Mednarodne 

organizacije dela in agendi OZN za 

trajnostni razvoj po letu 2015 ter biti z 

njima v celoti usklajena; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker z ofenzivnimi interesi evropskih 

podjetij na področju javnih naročil ni 

mogoče upravičiti dejstva, da se 

trgovinskim partnericam vsiljujejo 

ekonomski modeli, ki povzročajo umik 

javnih organov iz opravljanja 

najpomembnejših javnih storitev; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 C b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Cb. ker kljub temu, da trgovinski 

sporazumi različno vplivajo na ženske in 

moške zaradi neenakosti spolov v 

nekaterih sektorjih, se pri javnem 

posvetovanju o sporazumu TiSA ni 

omenilo zahteve za večji premislek o 

vključevanju vprašanj glede enakosti 

spolov, soglasje o načinih vključitve 

vprašanj glede enakosti spolov v področje 

trgovine je nezadostno, razsežnost spola 

pa se trenutno v trgovinske politike in 

sporazume vključuje zgolj v omejenem 

obsegu; ker posledice potekajoče 

trgovinske liberalizacije glede na spol še 

niso v celoti preučene;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 C c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Cc. ker so javna naročila v EU vse 

pogosteje predmet pregleda, začenši s tem, 

da lokalne oblasti ponovno prevzemajo 

nadzor nad oskrbo z vodo, in ker to priča 

o napakah prekomerne deregulacije;   ker 

javnih organov pri ponovnem prevzetju 

storitev ali koncesij ne bi smeli omejevati 

trgovinski sporazumi ali s tem povezani 

pravni mehanizmi;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Predlog spremembe  15 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je sporazum TiSA priložnost, da EU 

utrdi svoj položaj največje izvoznice 

storitev na svetu, ki je v letu 2013 

zagotovila 25 % svetovnega izvoza storitev 

in imela trgovinski presežek v višini 170 

milijard EUR; ker se je vrednost izvoza 

storitev EU v zadnjih 10 letih podvojila in 

v letu 2014 dosegla 728 milijard EUR; ker 

storitve zaposlujejo skoraj 70 % delovne 

sile EU in zagotavljajo 40 % vrednosti 

blaga, izvoženega iz Evrope; ker bo 90 % 

novih delovnih mest v EU v obdobju 

2013–2025 ustvarjenih v storitvenem 

sektorju; ker bi lahko ta sporazum 

spodbudil ustvarjanje delovnih mest v EU; 

F. ker podpis sporazuma TiSA morda ne 

bo potreben, saj se je vrednost izvoza 

storitev EU v zadnjih 10 letih podvojila in 

v letu 2014 dosegla 728 milijard EUR, 

storitve pa zaposlujejo skoraj 70 % 

delovne sile EU in zagotavljajo 40 % 

vrednosti blaga, izvoženega iz Evrope; ker 

stopnja liberalizacije storitev že zadošča in 

dodatna pogajanja o liberalizaciji niso 

potrebna; ker bi bilo mogoče morebitno 

posodobitev pravil o trgovini s storitvami 

doseči z oceno in pregledom sporazuma 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Predlog spremembe  16 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, 

Martina Anderson, Matt Carthy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je trgovina s storitvami gonilo za 

ustvarjanje delovnih mest in rast v EU, kar 

bi lahko s sporazumom TiSA še okrepili; 

G. ker bi bila lahko trgovina s storitvami 

gonilo za ustvarjanje dostojnih delovnih 

mest in vključujočo rast v EU, kar bi lahko 

s sporazumom TiSA še okrepili; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Predlog spremembe  17 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker netarifne ovire, ki povprečno 

zajemajo več kot 50 % stroška čezmejnih 

storitev, nesorazmerno prizadenejo mala in 

srednja podjetja, ki predstavljajo tretjino 

izvoznikov storitev v EU in pogosto 

nimajo potrebnih človeških in finančnih 

virov za premagovanje teh ovir; ker bi 

odprava nepotrebnih ovir olajšala 

internacionalizacijo malih in srednjih 

podjetij, če bi jih bilo mogoče odpraviti 

brez ogrožanja izpolnjevanja ciljev javne 

politike, na katerih temeljijo; ker bi bilo 

treba ohraniti ukrepe, potrebne za 

uresničevanje legitimnih ciljev javne 

politike; 

I. ker netarifne ovire, ki povprečno 

zajemajo več kot 50 % stroškov čezmejnih 

storitev, nesorazmerno prizadenejo mala in 

srednja podjetja, vendar so tudi osrednji 

mehanizem, ki jih varuje pred nepošteno 

konkurenco; ker bi odprava nepotrebnih 

ovir olajšala internacionalizacijo malih in 

srednjih podjetij, če bi jih bilo mogoče 

odpraviti brez ogrožanja izpolnjevanja 

ciljev javne politike, na katerih temeljijo; 

ker bi bilo treba ohraniti ukrepe, potrebne 

za uresničevanje legitimnih ciljev javne 

politike; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 se zaradi zmanjšanja obsega ali 

financiranja javnih storitev delo, stroški 

in tveganje običajno prenesejo na 

neplačane negovalce in gospodinjstva, kar 

pomeni predvsem ženske, to pa posledično 

ovira uveljavljanje enakosti spolov; 

Or. en 

 

 


