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27.1.2016 A8-0009/19 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ma. mivel a folyamatban lévő tárgyalások 

nem átláthatóak, hiányoznak a pártatlan 

hatásvizsgálatok, valamint hatalmas 

különbség van aközött, hogy mennyiben 

vonják be és kérdezik meg a lobbistákat, 

és mennyiben a civil társadalmat; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 és 2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. a szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásról zajló tárgyalásokkal 

összefüggésben az alábbi ajánlásokat 

fogalmazza meg a Bizottság számára: 

(…)  

vi. felkéri a helyi és regionális hatóságok 

képviselőit – akiknek uniós szintű 

képviseletét a Régiók Bizottsága látja el –, 

hogy vegyenek részt a Bizottság által 

minden egyes tárgyalási forduló elején és 

végén szervezett párbeszédben; 

2. kéri a Bizottságot, hogy maradéktalanul 

vegye figyelembe ezt az állásfoglalást, és 

az elfogadását követő hat hónapon belül 

adjon választ az abban foglaltakra; 

Az (1) és (2) bekezdés teljes szövege 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

1. kéri a Bizottságot, hogy álljon el a 

TiSA-ról folyó tárgyalásoktól, mivel egy 

ilyen megállapodás veszélyeztetné a 

szolgáltatásokra vonatkozó uniós 

normákat, a munkahelyeket (köztük a 

minőségi munkahelyeket), az uniós 

polgároknak nyújtott közszolgáltatásokat 

és a tagállamok szabályozáshoz való 

jogát; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Módosítás  21 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – ii alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

ii. újra erősítse meg, hogy olyan nagyra 

törő, átfogó és kiegyensúlyozott tárgyalást 

támogat, amely felszabadítja az 

integráltabb globális szolgáltatási piac 

kiaknázatlan lehetőségeit, miközben útját 

állja a szociális, környezeti és gazdasági 

dömpingnek, valamint garantálja az uniós 

vívmányok maradéktalan tiszteletben 

tartását; formálja és szabályozza a 

globalizációt, és erősítse meg a nemzetközi 

standardokat, egyúttal jogilag biztosítsa a 

szabályozáshoz való jogot, valamint tűzzön 

ki olyan legitim közpolitikai célokat, mint 

a közegészség, a biztonság és a 

környezetvédelem; biztosítson fokozott 

piaci hozzáférést az európai szolgáltatók, 

köztük a kkv-k számára a nagy 

jelentőséggel bíró ágazatokban, az 
érzékeny ágazatok – ezen belül is az összes 

közszolgáltatás – esetében pedig 

alkalmazzon egyedi kivételeket; biztosítsa, 

hogy e tárgyalások tisztességes módon és 

jelentős mértékben hozzájáruljanak a 

munkahelyteremtéshez és az inkluzív 

növekedéshez, továbbá hogy ambiciózus 

szolgáltatáskereskedelmi standardokat 

határozzanak meg a XXI. századra 

vonatkozóan; tartsa tiszteletben az EU és a 

tagállamok politikai, szociális és kulturális 

ii. törekedjen kiegyensúlyozott 

tárgyalásra, amely útját állja a szociális, 

környezeti és gazdasági dömpingnek, 

valamint teljes mértékben garantálja az 

uniós vívmányok maradéktalan tiszteletben 

tartását; formálja és szabályozza a 

globalizációt, és erősítse meg a nemzetközi 

standardokat, egyúttal jogilag biztosítsa a 

szabályozáshoz való jogot, valamint tűzzön 

ki olyan legitim közpolitikai célokat, mint 

a közegészség, a biztonság és a 

környezetvédelem; az érzékeny ágazatok – 

ezen belül is az összes közszolgáltatás – 

esetében pedig alkalmazzon egyedi 

kivételeket; biztosítsa, hogy e tárgyalások 

tisztességes módon és jelentős mértékben 

hozzájáruljanak a munkahelyteremtéshez 

és az inkluzív növekedéshez, továbbá hogy 

ambiciózus szolgáltatáskereskedelmi 

standardokat határozzanak meg a XXI. 

századra vonatkozóan; tartsa tiszteletben az 

EU és a tagállamok politikai, szociális és 

kulturális modelljeit, valamint az uniós 

Szerződésekben foglalt alapvető elveket, 

valamint az EU Alapjogi Chartájában 

szereplő elveket, például a nemek közötti 

egyenlőséget; támogassa és védje a világon 

mindenütt az emberi jogokat, a 

demokráciát és a jogállamiságot; 
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modelljeit, valamint az uniós 

Szerződésekben foglalt alapvető elveket, 

valamint az EU Alapjogi Chartájában 

szereplő elveket, például a nemek közötti 

egyenlőséget; támogassa és védje a világon 

mindenütt az emberi jogokat, a 

demokráciát és a jogállamiságot; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – iii alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iii. célként tűzze ki újabb országok 

csatlakozását, és ellenezzen az ezt 

akadályozó, a GATS-szal össze nem 

egyeztethető és a WTO-rendszerbe történő 

jövőbeni integrációt akadályozó minden 

rendelkezést vagy mellékletet; fogadjon el 

új szerződő feleket a már meghozott 

szabályok és a meghatározott szintű 

ambíciók elfogadásától függően; 

ösztönözze a tárgyalásokról szóló 

megbeszéléseken való szélesebb körű 

részvételt; vegye figyelembe, hogy a 

szolgáltatáskereskedelem tekintetében a 

legnagyobb akadályok és a legnagyobb 

növekedési lehetőségek a BRICS- és a 

MINT-országokban vannak; ismerje el 

ezen országok –mint felemelkedő 

középosztállyal bíró exportcélpiacok, 

termelőráfordítási források és a globális 

értékláncon belüli kulcsfontosságú 

csomópontok – fontosságát az EU számára;  

nyissa meg az utat az elkötelezett 

feltörekvő és dinamikus gazdaságok 

részvétele előtt, és jelentse ki újra, hogy 

támogatja Kínának a tárgyalásokhoz 

történő csatlakozásra irányuló kérelmét; 

biztosítsa a TiSA minden részes felének 

arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy 

iii. célként tűzze ki újabb országok 

csatlakozását, és ellenezzen az ezt 

akadályozó, a GATS-szal össze nem 

egyeztethető és a WTO-rendszerbe történő 

jövőbeni integrációt akadályozó minden 

rendelkezést vagy mellékletet, elsősorban 

a minden szolgáltatásnyújtási módra, a 

piacra jutásra és a nemzeti elbánásra 

vonatkozó pozitív listás megközelítés 

kizárólagos használatának bizotsításával; 

fogadjon el új szerződő feleket a már 

meghozott szabályok és a meghatározott 

szintű ambíciók elfogadásától függően; 

ösztönözze a tárgyalásokról szóló 

megbeszéléseken való szélesebb körű 

részvételt; vegye figyelembe, hogy a 

szolgáltatáskereskedelem tekintetében a 

legnagyobb akadályok és a legnagyobb 

növekedési lehetőségek a BRICS- és a 

MINT-országokban vannak; ismerje el 

ezen országok –mint felemelkedő 

középosztállyal bíró exportcélpiacok, 

termelőráfordítási források és a globális 

értékláncon belüli kulcsfontosságú 

csomópontok – fontosságát az EU számára;  

nyissa meg az utat az elkötelezett 

feltörekvő és dinamikus gazdaságok 

részvétele előtt, és jelentse ki újra, hogy 



 

AM\1084753HU.doc  PE576.507v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

multilaterálissá teszik a tárgyalások 

eredményeit; biztosítsa, hogy külön 

figyelmet szenteljenek a fejlődő 

országoknak, valamint hogy a TiSA 

tartalmazza a GATS IV. cikkében foglalt 

rendelkezéseket; 

támogatja Kínának a tárgyalásokhoz 

történő csatlakozásra irányuló kérelmét; 

biztosítsa a TiSA minden részes felének 

arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy 

multilaterálissá teszik a tárgyalások 

eredményeit; biztosítsa, hogy külön 

figyelmet szenteljenek a fejlődő 

országoknak, valamint hogy a TiSA 

tartalmazza a GATS IV. cikkében foglalt 

rendelkezéseket; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – vi a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  via. gondolkozzon el azon, hogy Uruguay 

a közelmúltban elállt a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodással 

kapcsolatos tárgyalásoktól, és vonja le a 

szükséges következtetéseket azáltal, hogy 

nagyobb figyelmet fordít a 

szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodáshoz csatlakozó fejlődő 

országok igényeire; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – vii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viia. építsen be a TiSA-ba egy 

fenntarthatósággal kapcsolatos fejezetet, 

amely környezetvédelmi és szociális 

védelmi normákat határoz meg, ideértve 

az ILO alapvető munkaügyi normáit és a 

továbbfejlesztett ILO-normákat is; építsen 

be egy záradékot, amely a szolgáltatások 

liberalizációja során tiltja a 

munkavállalói jogok, valamint a szociális 

és környezetvédelmi normák gyengítését; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – viii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viiia. építsen be egy olyan mechanizmust 

létrehozó felülvizsgálati záradékot, amely 

bármely félnek lehetőséget kínál a 

megállapodásból való kilépésre, illetve a 

szolgáltatások liberalizációjára vonatkozó 

kötelezettségvállalások felfüggesztésére 

vagy visszavonására, különösen a 

munkaügyi és a szociális normák 

megsértése esetén; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – viii b alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viiib. ragaszkodjon ahhoz, hogy a 

megállapodás tartalmazza a bírósági 

felülvizsgálat lehetőségét a 

szolgáltatáskereskedelemmel összefüggő 

hatásokkal és az emberi jogok tiszteletben 

tartásával kapcsolatban; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Módosítás  27 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – ix a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ixa. kevésbé elfogult gazdasági 

módszertant alkalmazzon a Bizottság által 

használt hatásvizsgálatokban; 

Or. en 

 

 


