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27.1.2016 A8-0009/19 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  M a. arvestades, et läbipaistvuse 

puudumisele käimasolevatel 

läbirääkimistel võib lisada erapooletute 

mõjuhinnangute puudumise ning suure 

lahknevuse ühelt poolt lobistide 

kaasamise ja nendega konsulteerimise 

ulatuse ning kodanikuühiskonna 

kaasamise ja sellega konsulteerimise 

ulatuse vahel; 

Or. en 
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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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 ja 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. esitab teenustekaubanduse lepingu 

käimasolevate läbirääkimiste kohta 

komisjonile alljärgnevad soovitused: 

(…)  

vi. kutsuda kohalike ja piirkondlike 

asutuste (keda ELi tasandil esindab 

Regioonide Komitee) esindajaid osalema 

dialoogides, mida komisjon korraldab iga 

läbirääkimiste vooru alguses ja lõpus; 

2. palub komisjonil käesolevat 

resolutsiooni täiel määral arvesse võtta ja 

vastata sellele kuue kuu jooksul pärast 

resolutsiooni vastuvõtmist; 

Punktid 1 ja 2 asendatakse täielikult 

järgmisega: 

1. kutsub komisjoni üles 

teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimistelt lahkuma, sest see leping 

ohustaks ELis teenuste osutamise 

standardeid, töökohti (sh kvaliteetseid 

töökohti), ELi kodanikele osutatavaid 

avalikke teenuseid ja liikmesriikide 

reguleerimisõigust; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  21 

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

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

ii. väljendada uuesti oma toetust 

ambitsioonikatele, terviklikele ja 
tasakaalustatud läbirääkimistele, mis 

peaksid vallandama integreerituma 

ülemaailmse teenusteturu kasutamata 

potentsiaali, hoides ära sotsiaalse, 

keskkonnaalase ja majandusliku dumpingu 

ning tagades samal ajal täieliku vastavuse 

ELi õigustikule; kujundada ja reguleerida 

üleilmastumist ning tugevdada 

rahvusvahelisi standardeid, tagades 

juriidiliselt õiguse reguleerida ja täita 

selliste avalikku huvi pakkuvate 

poliitikavaldkondade õigustatud eesmärke 

nagu rahvatervis, ohutus ja keskkond; 

tagada Euroopa teenuseosutajate, 

sealhulgas VKEde suurem turulepääs 

huvipakkuvates põhisektorites, tehes 

ühtlasi vajalikke erandeid tundlikele 

sektoritele, sealhulgas kõikidele avalikele 

teenustele; tagada, et läbirääkimistega 

aidatakse õiglaselt ja märkimisväärselt 

kaasa töökohtade loomisele ja kaasavale 

majanduskasvule, ning määrata kindlaks 

kaugeleulatuvate sihtidega standardid 

teenustekaubandusele 21. sajandil; austada 

ELi ja liikmesriikide poliitilisi, sotsiaalseid 

ja kultuurilisi mudeleid ning ELi 

aluslepingutes ja ELi põhiõiguste hartas 

sätestatud aluspõhimõtteid, nagu sooline 

ii. seada sihiks tasakaalustatud 

läbirääkimised, mis peaksid hoidma ära 

sotsiaalse, keskkonnaalase ja majandusliku 

dumpingu ning tagama täieliku vastavuse 

ELi õigustikule; kujundada ja reguleerida 

üleilmastumist ning tugevdada 

rahvusvahelisi standardeid, tagades 

juriidiliselt õiguse reguleerida ja täita 

selliste avalikku huvi pakkuvate 

poliitikavaldkondade õigustatud eesmärke 

nagu rahvatervis, ohutus ja keskkond teha 

vajalikke erandeid tundlikele sektoritele, 

sealhulgas kõikidele avalikele teenustele 

tagada, et läbirääkimistega aidatakse 

õiglaselt ja märkimisväärselt kaasa 

töökohtade loomisele ja kaasavale 

majanduskasvule, ning määrata kindlaks 

kaugeleulatuvate sihtidega standardid 

teenustekaubandusele 21. sajandil; austada 

ELi ja liikmesriikide poliitilisi, sotsiaalseid 

ja kultuurilisi mudeleid ning ELi 

aluslepingutes ja ELi põhiõiguste hartas 

sätestatud aluspõhimõtteid, nagu sooline 

võrdõiguslikkus; edendada ja kaitsta 

inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi 

põhimõtet kogu maailmas; 
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võrdõiguslikkus; edendada ja kaitsta 

inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi 

põhimõtet kogu maailmas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt iii 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

iii. võtta eesmärgiks mitmepoolsus ning 

seista vastu seda takistavatele sätetele või 

lisadele, mis oleksid vastuolus 

teenustekaubanduse üldlepinguga ning 

takistaksid tulevikus WTO süsteemi 

sulandumist; võtta vastu uusi osalisi 

tingimusel, et nad aktsepteerivad juba 

kokku lepitud eeskirju ja eesmärkide taset; 

stimuleerida suuremat osalust 

läbirääkimistel; arvestada sellega, et BRIC-

riikides ja MINT-riikides on 

teenustekaubanduses samaaegselt nii 

suurimad tõkked kui ka suurim 

kasvupotentsiaal; tunnistada nende riikide 

tähtsust ELi jaoks tõusva keskklassiga 

ekspordi sihtriikidena, vahesisendite 

allikatena ja peamiste keskustena 

ülemaailmsetes väärtusahelates;  

anda osalemise võimalus tärkava ja 

dünaamilise majandusega riikidele, kes on 

valmis sellele pühenduma, ning väljendada 

uuesti toetust Hiina palvele 

läbirääkimistega ühineda; tagada kõikide 

teenustekaubanduse lepingu osaliste püüd 

muuta läbirääkimiste tulemused 

mitmepoolseks; tagada, et arenguriikidele 

pööratakse erilist tähelepanu, ning lisada 

teenustekaubanduse lepingusse 

teenustekaubanduse üldlepingu IV artiklis 

iii. võtta eesmärgiks mitmepoolsus ning 

seista vastu seda takistavatele sätetele või 

lisadele, mis oleksid vastuolus 

teenustekaubanduse üldlepinguga ning 

takistaksid tulevikus WTO süsteemi 

sulandumist, eelkõige tagades üksnes 

positiivse loetelu lähenemisviisi 

kasutamise kõigi teenusteviiside, 

turulepääsu ja võrdse kohtlemise osas; 

võtta vastu uusi osalisi tingimusel, et nad 

aktsepteerivad juba kokku lepitud eeskirju 

ja eesmärkide taset; stimuleerida suuremat 

osalust läbirääkimistel; arvestada sellega, 

et BRIC-riikides ja MINT-riikides on 

teenustekaubanduses samaaegselt nii 

suurimad tõkked kui ka suurim 

kasvupotentsiaal; tunnistada nende riikide 

tähtsust ELi jaoks tõusva keskklassiga 

ekspordi sihtriikidena, vahesisendite 

allikatena ja peamiste keskustena 

ülemaailmsetes väärtusahelates;  

anda osalemise võimalus tärkava ja 

dünaamilise majandusega riikidele, kes on 

valmis sellele pühenduma, ning väljendada 

uuesti toetust Hiina palvele 

läbirääkimistega ühineda; tagada kõikide 

teenustekaubanduse lepingu osaliste püüd 

muuta läbirääkimiste tulemused 

mitmepoolseks; tagada, et arenguriikidele 
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sisalduvad sätted; pööratakse erilist tähelepanu, ning lisada 

teenustekaubanduse lepingusse 

teenustekaubanduse üldlepingu IV artiklis 

sisalduvad sätted; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt vi a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  vi a. palub komisjonil mõelda Uruguay 

hiljutise lahkumise üle 

teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimistelt, teha sellest vajalikud 

järeldused ning pöörata rohkem 

tähelepanu teenustekaubanduse 

lepinguga ühinevate arenguriikide 

vajadustele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt vii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  vii a. lisada teenustekaubanduse 

lepingusse jätkusuutlikkuse klausel, 

millega kehtestatakse keskkonna- ja 

sotsiaalkaitse alased normid, sh 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

peamised tööõigusnormid ja 

edasiarendatud tööõigusnormid; lisada 

klausel, millega keelatakse teenuste 

liberaliseerimise korral töötajate õiguste 

vähendamine ning sotsiaalsete ja 

keskkonnakaitsenormide alandamine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt viii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  viii a. lisada läbivaatamisklausel, millega 

luuakse mehhanism, mis annab 

lepinguosalisele võimaluse lepingust lahti 

ütelda või peatada või tühistada teatava 

teenuse liberaliseerimisest tulenevad 

kohustused, eelkõige juhul, kui ei peeta 

kinni tööõigus- ja sotsiaalnormidest; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt viii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  viii b. nõuda, et leping sisaldaks kohtuliku 

läbivaatamise võimalust seoses mõjuga 

inimõigustele ja nende järgimisega 

teenustekaubanduse raames; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  27 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ix a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  ix a. võtta komisjoni mõjuhinnangutes 

kasutusele vähem kallutatud 

majandusalane metoodika; 

Or. en 

 

 


