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27.1.2016 A8-0009/19 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ma. mając na uwadze brak przejrzystości 

toczących się negocjacji, brak 

bezstronnych ocen oddziaływania, 

uderzającą rozbieżność w zakresie 

konsultacji i zaangażowania z jednej 

strony przedstawicieli grup interesu, a z 

drugiej strony społeczeństwa 

obywatelskiego; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 i 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. W kontekście trwających negocjacji 

porozumienia w sprawie handlu usługami 

zwraca się do Komisji z następującymi 

zaleceniami: 

(…)  

vi. należy zapraszać przedstawicieli władz 

lokalnych i regionalnych, 

reprezentowanych na szczeblu UE przez 

Komitet Regionów, do rozmów 

organizowanych przez Komisję na 

początku i na zakończenie każdej rundy 

negocjacji; 

2. wzywa Komisję do pełnego 

uwzględnienia niniejszej rezolucji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie sześciu 

miesięcy od jej przyjęcia; 

Ust. 1 i 2 należy zastąpić w całości tekstem 

w brzmieniu: 

1. wzywa Komisję do wycofania się z 

negocjacji w sprawie porozumienia TiSA, 

ponieważ porozumienie to zagrozi 

unijnym standardom w zakresie 

świadczenia usług, zatrudnienia (w tym 

miejsc pracy wysokiej jakości) i usług 

użyteczności publicznej dla obywateli UE 

oraz prawu państw członkowskich do 

tworzenia uregulowań; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Poprawka  21 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

ii. należy ponownie wyrazić poparcie dla 

ambitnych, całościowych i wyważonych 

negocjacji, które powinny uwolnić 

niewykorzystany potencjał bardziej 

zintegrowanego globalnego rynku usług, 

jednocześnie zapobiegając socjalnemu, 

środowiskowemu i gospodarczemu 

dumpingowi oraz w pełni gwarantując 

zgodność z dorobkiem prawnym UE; 

należy kształtować i uregulować proces 

globalizacji i wzmocnić międzynarodowe 

normy, gwarantując jednocześnie na 

gruncie prawa prawo do tworzenia 

uregulowań i realizowania uzasadnionych 

celów polityki społecznej takich jak 

zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i 

ochrona środowiska; należy zapewnić 

usługodawcom europejskim, w tym MŚP, 

zwiększony dostęp do kluczowych 

sektorów rynku, przyjmując szczególne 

zasady dla sektorów wrażliwych, w tym 

dla wszelkich usług użyteczności 

publicznej; należy zadbać o to, by te 

negocjacje przyczyniły się w rzetelny i 

istotny sposób do tworzenia miejsc pracy i 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, oraz określić 

ambitne standardy handlu usługami na 

miarę XXI wieku; należy zapewnić 

poszanowanie modeli politycznych, 

ii. należy dążyć do wyważonych 

negocjacji, które powinny zapobiegać 

socjalnemu, środowiskowemu i 

gospodarczemu dumpingowi oraz w pełni 

gwarantować zgodność z dorobkiem 

prawnym UE; należy kształtować i 

uregulować proces globalizacji i wzmocnić 

międzynarodowe normy, gwarantując 

jednocześnie na gruncie prawa prawo do 

tworzenia uregulowań i realizowania 

uzasadnionych celów polityki społecznej 

takich jak zdrowie publiczne, 

bezpieczeństwo i ochrona środowiska; 

należy przyjąć szczególne zasady dla 

sektorów wrażliwych, w tym dla wszelkich 

usług użyteczności publicznej; należy 

zadbać o to, by te negocjacje przyczyniły 

się w rzetelny i istotny sposób do 

tworzenia miejsc pracy i wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, oraz określić ambitne 

standardy handlu usługami na miarę XXI 

wieku; należy zapewnić poszanowanie 

modeli politycznych, społecznych i 

kulturowych UE i państw członkowskich, 

jak również podstawowych zasad 

zapisanych w traktatach UE oraz zasad 

uwzględnionych w Karcie praw 

podstawowych UE, takich jak równość 

płci; należy propagować i chronić prawa 
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społecznych i kulturowych UE i państw 

członkowskich, jak również podstawowych 

zasad zapisanych w traktatach UE oraz 

zasad uwzględnionych w Karcie praw 

podstawowych UE, takich jak równość 

płci; należy propagować i chronić prawa 

człowieka, demokrację i praworządność na 

całym świecie; 

człowieka, demokrację i praworządność na 

całym świecie; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

iii. należy dążyć do wielostronności i 

sprzeciwić się wszelkim postanowieniom 

lub załącznikom, które mogłyby 

uniemożliwiać takie podejście i które 

byłyby sprzeczne z GATS i 

uniemożliwiałyby przyszłą integrację z 

systemem WTO; należy przyjąć nowe 

strony pod warunkiem uznania przez nie 

już uzgodnionych zasad oraz poziomu 

ambicji; należy zachęcać do szerszego 

uczestnictwa w rozmowach 

negocjacyjnych; należy zauważyć, że 

największe bariery i najwyższy potencjał 

wzrostu w odniesieniu do handlu usługami 

występuje w krajach BRICS i MINT; 

należy uznać znaczenie tych państw dla 

UE jako rynków eksportowych z rosnącą 

klasą średnią, jako źródła materiałów 

pośrednich oraz jako głównych ośrodków 

globalnych łańcuchów wartości;  

należy umożliwić uczestnictwo 

zaangażowanym wschodzącym i 

dynamicznym gospodarkom oraz 

potwierdzić poparcie dla złożonego przez 

Chiny wniosku o przystąpienie do 

negocjacji; należy zapewnić 

zaangażowanie wszystkich uczestników 

TiSA w nadanie wielostronnego charakteru 

wynikom negocjacji; należy zadbać o to, 

iii. należy dążyć do wielostronności i 

sprzeciwić się wszelkim postanowieniom 

lub załącznikom, które mogłyby 

uniemożliwiać takie podejście i które 

byłyby sprzeczne z GATS i 

uniemożliwiałyby przyszłą integrację z 

systemem WTO, zwłaszcza zapewniając 

wyłączne stosowanie podejścia opartego 

na pozytywnym wykazie dla wszystkich 

rodzajów usług, dostępu do rynku i 

traktowania narodowego; należy przyjąć 

nowe strony pod warunkiem uznania przez 

nie już uzgodnionych zasad oraz poziomu 

ambicji; należy zachęcać do szerszego 

uczestnictwa w rozmowach 

negocjacyjnych; należy zauważyć, że 

największe bariery i najwyższy potencjał 

wzrostu w odniesieniu do handlu usługami 

występuje w krajach BRICS i MINT; 

należy uznać znaczenie tych państw dla 

UE jako rynków eksportowych z rosnącą 

klasą średnią, jako źródła materiałów 

pośrednich oraz jako głównych ośrodków 

globalnych łańcuchów wartości;  

należy umożliwić uczestnictwo 

zaangażowanym wschodzącym i 

dynamicznym gospodarkom oraz 

potwierdzić poparcie dla złożonego przez 

Chiny wniosku o przystąpienie do 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

by szczególną uwagę poświęcono krajom 

rozwijającym się, i włączyć do 

porozumienia TiSA przepisy zawarte w 

artykule IV GATS; 

negocjacji; należy zapewnić 

zaangażowanie wszystkich uczestników 

TiSA w nadanie wielostronnego charakteru 

wynikom negocjacji; należy zadbać o to, 

by szczególną uwagę poświęcono krajom 

rozwijającym się, i włączyć do 

porozumienia TiSA przepisy zawarte w 

artykule IV GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt vi a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  via. należy zastanowić się nad niedawnym 

wycofaniem się Urugwaju z negocjacji w 

sprawie TiSA i wyciągnąć z tego 

konieczne wnioski, zwracając większą 

uwagę na potrzeby krajów rozwijających 

się przystępujących do TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt vii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  viia. należy włączyć do porozumienia 

TiSA rozdział dotyczący zrównoważonego 

rozwoju ustanawiający normy w zakresie 

ochrony środowiska i ochrony socjalnej, 

w tym podstawowe normy pracy MOP 

oraz inne normy opracowane przez MOP; 

należy dodać klauzulę zakazującą 

ograniczania praw pracowniczych oraz 

norm socjalnych i środowiskowych w 

ramach liberalizacji usług; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt viii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  viiia. należy dodać klauzulę przeglądową 

ustanawiającą mechanizm umożliwiający 

danej stronie odstąpienie od 

porozumienia, bądź zawieszenie lub 

cofnięcie liberalizacji usług, szczególnie w 

przypadku naruszania norm pracy i norm 

socjalnych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt viii b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  viiib. należy domagać się, by 

porozumienie obejmowało możliwość 

sądowej kontroli w odniesieniu do wpływu 

na prawa człowieka i ich poszanowania w 

kontekście handlu usługami; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Poprawka  27 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt ix a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  ixa. należy przyjąć mniej stronniczą 

metodologię ekonomiczną w ocenach 

wpływu, z których korzysta Komisja; 

Or. en 

 

 


