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27.1.2016 A8-0009/19 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ma. kadangi vykstančios derybos 

nepakankamai skaidrios, trūksta 

nešališkų poveikio vertinimų ir 

akivaizdžiai skiriasi konsultavimosi su 

lobistais ir konsultavimosi su pilietinės 

visuomenės atstovais mastas, taip pat šių 

dviejų grupių dalyvavimo mastas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 ir 2 dalys 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. Atsižvelgdamas į vykstančias derybas 

dėl prekybos paslaugomis susitarimo, 

rekomenduoja Komisijai: 

(…)  

vi. pakviesti vietos ir regionų valdžios 

institucijų atstovus, kuriems ES lygmeniu 

atstovauja Regionų komitetas, dalyvauti 

Europos Komisijos kiekvieno derybų 

raundo pradžioje ir pabaigoje 

organizuojamuose dialoguose; 

2. prašo Komisijos visapusiškai atsižvelgti 

į šią rezoliuciją ir per šešis mėnesius nuo 

jos priėmimo dienos pateikti atsakymą; 

1 ir 2 dalys pakeičiamos šiuo tekstu: 

1. ragina Komisiją pasitraukti iš TISA 

derybų, nes šis susitarimas keltų pavojų 

ES paslaugų standartams, darbo vietoms 

(įskaitant kokybiškas darbo vietas), ES 

piliečiams teikiamoms viešosioms 

paslaugoms ir valstybių narių reguliavimo 

teisei; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Pakeitimas 21 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto ii papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

ii. dar kartą pritarti plataus užmojo, 

visapusiškoms ir subalansuotoms 

deryboms, kurios turėtų išlaisvinti labiau 

integruotos pasaulinės paslaugų rinkos 

potencialą ir kartu užkirsti kelią 

socialiniam, aplinkos apsaugos ir 

ekonominiam dempingui bei užtikrinti 

atitiktį ES acquis; daryti įtaką 

globalizacijai ir ją valdyti ir stiprinti 

tarptautinius standartus, kartu teisiškai 

užtikrinant teisę reguliuoti ir siekti teisėtų 

viešosios politikos tikslų, pvz., visuomenės 

sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos 

srityse; užtikrinti, kad pagrindiniai 

Europos paslaugų teikėjai, įskaitant MVĮ, 

svarbiausiuose jų interesus 

atitinkančiuose sektoriuose turėtų 

daugiau galimybių patekti į rinką ir kartu 

suderinti specialias išlygas opiuose 

sektoriuose, įskaitant visas viešąsias 

paslaugas; užtikrinti, kad šiomis derybomis 

būtų sąžiningai ir reikšmingai prisidedama 

prie darbo vietų kūrimo ir įtraukaus 

augimo, ir nustatyti plataus masto XXI a. 

prekybos paslaugomis standartus; laikytis 

ES ir valstybių narių politinių, socialinių ir 

kultūros modelių, taip pat pagrindinių 

principų, įtvirtintų ES sutartyse ir įtrauktų į 

ES pagrindinių teisių chartiją, pvz., lyčių 

lygybės principų; visame pasaulyje skatinti 

ii. siekti subalansuotų derybų, kurios 

turėtų užkirsti kelią socialiniam, aplinkos 

apsaugos ir ekonominiam dempingui ir 

visapusiškai užtikrinti atitiktį ES acquis; 

daryti įtaką globalizacijai ir ją valdyti ir 

stiprinti tarptautinius standartus, kartu 

teisiškai užtikrinant teisę reguliuoti ir siekti 

teisėtų viešosios politikos tikslų, pvz., 

visuomenės sveikatos, saugumo ir aplinkos 

apsaugos srityse; įtraukti specialias išlygas 

dėl opių sektorių, įskaitant visas viešąsias 

paslaugas; užtikrinti, kad šiomis derybomis 

būtų sąžiningai ir reikšmingai prisidedama 

prie darbo vietų kūrimo ir įtraukaus 

augimo, ir nustatyti plataus masto XXI a. 

prekybos paslaugomis standartus; laikytis 

ES ir valstybių narių politinių, socialinių ir 

kultūros modelių, taip pat pagrindinių 

principų, įtvirtintų ES sutartyse ir įtrauktų į 

ES pagrindinių teisių chartiją, pvz., lyčių 

lygybės principų; visame pasaulyje skatinti 

ir saugoti žmogaus teises, demokratiją ir 

teisinę valstybę; 
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ir saugoti žmogaus teises, demokratiją ir 

teisinę valstybę; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto iii papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

iii. siekti daugiašališkumo ir nepritarti 

jokioms nuostatoms ar priedams, kuriais 

tam užkertamas kelias, nes tai būtų 

nesuderinama su GATS ir užkirstų kelią 

būsimai integracijai į PPO sistemą; priimti 

naujas šalis, jeigu jos sutinka laikytis jau 

sutartų taisyklių ir užmojo masto; skatinti 

platesnį suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 

derybose; atkreipti dėmesį į tai, kad 

didžiausių kliūčių ir didžiausio augimo 

potencialo prekybos paslaugomis srityje 

esama BRICS ir MINT šalyse; pripažinti 

šių šalių, kaip eksporto paskirties vietų, 

kuriose plečiasi vidurinioji klasė, tarpinių 

žaliavų šaltinių ir pagrindinių pasaulinės 

vertės grandinių centrų, svarbą ES;  

atverti galimybes dalyvauti atsakingoms 

besiformuojančios ir dinamiškos rinkos 

ekonomikos šalims ir dar kartą išreikšti 

savo paramą Kinijos prašymui prisijungti 

prie derybų; užtikrinti visų TISA šalių 

įsipareigojimą siekti, kad derybų rezultatas 

taptų daugiašalis; užtikrinti, kad ypatingas 

dėmesys būtų skiriamas besivystančioms 

šalims, ir įtraukti GATS IV straipsnio 

nuostatas į TISA; 

iii. siekti daugiašališkumo ir nepritarti 

jokioms nuostatoms ar priedams, kuriais 

tam užkertamas kelias, nes tai būtų 

nesuderinama su GATS ir užkirstų kelią 

būsimai integracijai į PPO sistemą, ypač 

užtikrinant išimtinį teigiamo sąrašo 

metodo taikymą visų rūšių paslaugoms ir 

pateikimo į rinką ir nacionalinio režimo 

srityse; priimti naujas šalis, jeigu jos 

sutinka laikytis jau sutartų taisyklių ir 

užmojo masto; skatinti platesnį 

suinteresuotųjų šalių dalyvavimą derybose; 

atkreipti dėmesį į tai, kad didžiausių 

kliūčių ir didžiausio augimo potencialo 

prekybos paslaugomis srityje esama 

BRICS ir MINT šalyse; pripažinti šių šalių, 

kaip eksporto paskirties vietų, kuriose 

plečiasi vidurinioji klasė, tarpinių žaliavų 

šaltinių ir pagrindinių pasaulinės vertės 

grandinių centrų, svarbą ES;  

atverti galimybes dalyvauti atsakingoms 

besiformuojančios ir dinamiškos rinkos 

ekonomikos šalims ir dar kartą išreikšti 

savo paramą Kinijos prašymui prisijungti 

prie derybų; užtikrinti visų TISA šalių 

įsipareigojimą siekti, kad derybų rezultatas 

taptų daugiašalis; užtikrinti, kad ypatingas 

dėmesys būtų skiriamas besivystančioms 

šalims, ir įtraukti GATS IV straipsnio 
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nuostatas į TISA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto vi a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  via. apsvarstyti neseniai įvykusį 

Urugvajaus pasitraukimą iš TISA derybų 

ir padaryti reikiamas išvadas, daugiau 

dėmesio skiriant besivystančių šalių, 

kurios prisijungia prie TISA, poreikiams; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto vii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  viia. įtraukti į TISA skyrių dėl tvarumo, 

kuriuo būtų nustatomi aplinkos ir 

socialinės apsaugos standartai, įskaitant 

pagrindinius TDO darbo standartus ir 

vėliau nustatytus TDO standartus; 

įtraukti sąlygą, pagal kurią būtų 

draudžiama liberalizavus paslaugas 

mažinti darbuotojų teises ir socialinių bei 

aplinkos apsaugos standartų lygį; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto viii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  viiia. įtraukti nuostatą dėl peržiūros, kuria 

būtų nustatomas mechanizmas, 

suteikiantis susitarimo šaliai galimybę 

pasitraukti iš susitarimo arba laikinai 

nevykdyti įsipareigojimų dėl paslaugos 

liberalizavimo, ypač darbo ir socialinių 

standartų pažeidimų atveju, arba tuos 

įsipareigojimus pakeisti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto viii b papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  viiib. atkakliai tvirtinti, kad susitarime 

turėtų būti numatyta galimybė atlikti 

teisminę peržiūrą, susijusią su prekybos 

paslaugomis poveikiu ir pagarba žmogaus 

teisėms ją vykdant; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Pakeitimas 27 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto ix a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  ixa. patvirtinti ne tokį tendencingą 

ekonominį metodą, taikomą Komisijai 

vykdant poveikio vertinimus; 

Or. en 

 

 


