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27. 1. 2016 A8-0009/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko M a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ma. vzhledem k tomu, že nedostatek 

transparentnosti při probíhajících 

jednáních provází absence nestranného 

posuzování dopadů a do očí bijící rozdíly, 

pokud jde o míru konzultací a zapojení 

lobbistů na jedné straně a občanské 

společnosti na straně druhé; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/20 

Pozměňovací návrh  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 

Anne-Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, 

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

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Body 1 a 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. v souvislosti s probíhajícími jednáními 

o dohodě o obchodu službami předkládá 

Komisi následující doporučení: 

(…)  

vi. přizvat zástupce místních a 

regionálních orgánů, které jsou na úrovni 

EU zastoupeny Výborem regionů, k 

dialogům pořádaným Komisí na začátku a 

na konci každého kola jednání. 

2. žádá Komisi, aby toto usnesení plně 

zohlednila a poskytla odpověď do šesti 

měsíců od jeho přijetí; 

Odstavce 1 a 2 se zcela nahradí tímto: 

1. vyzývá Komisi, aby odstoupila z jednání 

o dohodě TiSA vzhledem k tomu, že tato 

dohoda by ohrozila standardy služeb 

v EU, pracovní místa (včetně kvalitních 

pracovních míst), veřejné služby pro 

občany EU a právo členských států 

přijímat právní předpisy; 

 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/21 

Pozměňovací návrh  21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod ii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

ii. znovu potvrdit, že podporuje 

ambiciózní, komplexní a vyvážená 

jednání, která by měla uvolnit nevyužité 

možnosti integrovanějšího celosvětového 

trhu služeb a zároveň zabránit sociálnímu, 

environmentálnímu a ekonomickému 

dumpingu a plně zaručovat soulad s acquis 

EU; ovlivňovat a regulovat podobu 

globalizace a posilovat mezinárodní normy 

a zároveň právně zajistit právo na regulaci 

a sledování legitimních cílů veřejné 

politiky, jako jsou veřejné zdraví, 

bezpečnost a životní prostředí; zajistit 

evropským dodavatelům služeb včetně 

malých a středních podniků širší vstup na 

trhy v klíčových oblastech zájmu a 

zároveň uspokojit potřeby citlivých 

odvětví, včetně všech veřejných služeb, 

specifickou úpravou; zajistit, že tato 

jednání významným a spravedlivým 

způsobem přispějí k vytváření pracovních 

míst a růstu podporujícího začleňování, a 

stanovit náročné obchodní normy týkající 

se hlavních problémů 21. století; 

respektovat politické, sociální a kulturní 

modely EU a členských států, stejně jako 

základní zásady zakotvené ve Smlouvách o 

EU, včetně těch, které jsou uvedeny v 

Listině základních práv Evropské unie, 

jako je rovnost žen a mužů; prosazovat a 

ii. usilovat o vyvážená jednání, která by 

měla zabránit sociálnímu, 

environmentálnímu a ekonomickému 

dumpingu a plně zaručovat soulad s acquis 

EU; ovlivňovat a regulovat podobu 

globalizace a posilovat mezinárodní normy 

a zároveň právně zajistit právo na regulaci 

a sledování legitimních cílů veřejné 

politiky, jako jsou veřejné zdraví, 

bezpečnost a životní prostředí; uspokojit 

potřeby citlivých odvětví, včetně všech 

veřejných služeb, specifickou úpravou; 

zajistit, že tato jednání významným 

a spravedlivým způsobem přispějí 

k vytváření pracovních míst a růstu 

podporujícího začleňování, a stanovit 

náročné obchodní normy týkající se 

hlavních problémů 21. století; respektovat 

politické, sociální a kulturní modely EU 

a členských států, stejně jako základní 

zásady zakotvené ve Smlouvách o EU, 

včetně těch, které jsou uvedeny v Listině 

základních práv Evropské unie, jako je 

rovnost žen a mužů; prosazovat a chránit 

lidská práva, demokracii a zásady právního 

státu na celém světě; 
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chránit lidská práva, demokracii a zásady 

právního státu na celém světě; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/22 

Pozměňovací návrh  22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod iii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

iii. usilovat o mnohostrannost a odmítnout 

veškerá ustanovení nebo přílohy, které by 

jí bránily, které by nebyly v souladu s 

dohodou GATS a bránily by budoucímu 

začlenění do systému WTO; přijímat nové 

strany za podmínky, že budou ochotny 

přijmout už sjednaná pravidla a úroveň 

ambicí; podpořit širší zapojení do 

rozhovorů v rámci jednání; uvědomit si, že 

největší překážky, ale také největší 

možnosti růstu v oblasti obchodu službami 

se musí hledat u zemí BRICS (Brazílie, 

Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) 

a MINT (Mexiko, Indonésie, Nigérie a 

Turecko); považovat tyto země za 

významné destinace vývozu EU, neboť v 

nich roste střední třída, jsou zdrojem 

zpracovatelských vstupů a klíčovými uzly 

globálních hodnotových řetězců;  

otevřít cestu k zapojení rozvíjejících se a 

dynamických hospodářství a znovu 

potvrdit, že podporuje požadavek Číny na 

zapojení se do jednání; zajistit závazek 

všech účastníků dohody TiSA, že výsledek 

jednání zahrnou do mnohostranných 

smluv; zajistit, aby se v tomto ohledu 

věnovala zvláštní pozornost rozvojovým 

zemím, a zahrnout do TiSA ustanovení 

obsažená v článku IV dohody GATS; 

iii. usilovat o mnohostrannost a odmítnout 

veškerá ustanovení nebo přílohy, které by 

jí bránily, které by nebyly v souladu 

s dohodou GATS a bránily by budoucímu 

začlenění do systému WTO, zvláště 

zajištěním exkluzivního využívání 

kontaktu na základě pozitivního seznamu, 

pokud jde o všechny druhy služeb, přístup 

na trh a národní zacházení; přijímat nové 

strany za podmínky, že budou ochotny 

přijmout už sjednaná pravidla a úroveň 

ambicí; podpořit širší zapojení do 

rozhovorů v rámci jednání; uvědomit si, že 

největší překážky, ale také největší 

možnosti růstu v oblasti obchodu službami 

se musí hledat u zemí BRICS (Brazílie, 

Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) 

a MINT (Mexiko, Indonésie, Nigérie 

a Turecko); považovat tyto země za 

významné destinace vývozu EU, neboť 

v nich roste střední třída, jsou zdrojem 

zpracovatelských vstupů a klíčovými uzly 

globálních hodnotových řetězců;  

otevřít cestu k zapojení rozvíjejících se 

a dynamických hospodářství a znovu 

potvrdit, že podporuje požadavek Číny 

na zapojení se do jednání; zajistit závazek 

všech účastníků dohody TiSA, že výsledek 

jednání zahrnou do mnohostranných 
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smluv; zajistit, aby se v tomto ohledu 

věnovala zvláštní pozornost rozvojovým 

zemím, a zahrnout do TiSA ustanovení 

obsažená v článku IV dohody GATS; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/23 

Pozměňovací návrh  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod vi a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  via. zamyslet se nad nedávným 

odstoupením Uruguaye z jednání 

o dohodě TiSA a vyvodit nezbytné závěry 

tím, že se bude věnovat větší pozornost 

potřebám rozvojových zemí, které se 

k dohodě TiSA připojují; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/24 

Pozměňovací návrh  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

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

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod vii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  viia. zařadit do dohody TiSA kapitolu 

o udržitelnosti, která stanoví 

environmentální standardy a standardy 

sociální ochrany, včetně základních 

pracovních standardů MOP a dále 

rozvinutých standardů MOP; zařadit 

ustanovení zakazující omezování práv 

pracovníků a snižování sociálních 

a environmentálních standardů 

při liberalizaci služeb; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/25 

Pozměňovací návrh  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod viii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  viiia. zahrnout revizní doložku, která 

zavede mechanismus, jenž umožní, aby 

některá strana dohodu opustila nebo 

pozastavila či zrušila závazky týkající se 

liberalizace určité služby, zejména 

v případě porušení pracovních 

a sociálních standardů; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/26 

Pozměňovací návrh  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod viii b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  viiib. trvat na tom, aby dohoda zahrnula 

možnost soudního přezkumu s ohledem 

na dopad na lidská práva a na jejich 

dodržování v souvislosti s obchodem se 

službami; 

  

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/27 

Pozměňovací návrh  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod ix a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  ixa. přijmout méně zkreslující 

ekonomickou metodiku při analýzách 

dopadu, jež Komise používá;  

  

Or. en 

 

 


