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27.1.2016 A8-0009/19 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât lipsa de transparență a 

negocierilor în curs de desfășurare este 

însoțită de lipsa unor evaluări imparțiale 

ale impactului și de o disparitate flagrantă 

privind consultarea și implicarea 

reprezentaților grupurilor de interese, pe 

de o parte, și a societății civile, pe de altă 

parte; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

27.1.2016 A8-0009/20 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctele 1 și 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. adresează Comisiei, în contextul 

negocierilor în curs pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii, 

următoarele recomandări: 

(…)  

vi. să invite reprezentanții autorităților 

locale și regionale, care sunt 

reprezentante la nivelul UE prin 

Comitetul Regiunilor, la dialogurile 

organizate de Comisia Europeană la 

începutul și la finalul fiecărei runde de 

negocieri; 

2. solicită Comisiei să țină seama în 

totalitate de prezenta rezoluție și să ofere 

un răspuns în termen de șase luni de la 

adoptarea acesteia; 

Punctele 1 și 2 se înlocuiesc în întregime 

cu următorul text: 

1. solicită Comisiei să se retragă din 

negocierile TiSA, dat fiind că acest acord 

ar pune în pericol standardele UE în 

materie de servicii, locurile de muncă 

(inclusiv locurile de muncă de calitate), 

serviciile publice pentru cetățenii UE și 

dreptul de reglementare al statelor 

membre; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Amendamentul  21 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul ii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

ii. să își reafirme sprijinul pentru 

negocieri ambițioase, atotcuprinzătoare și 

echilibrate, care să deblocheze potențialul 

nevalorificat al unei piețe mondiale mai 

integrate a serviciilor, totodată 

împiedicând dumpingul social, economic 

și de mediu și garantând pe deplin 

respectarea acquis-ului UE; să modeleze și 

să reglementeze globalizarea și să 

consolideze standardele internaționale, 

asigurând totodată prin mijloace juridice 

dreptul de a reglementa și de a urmări 

obiective legitime în materie de politici 

publice, cum ar fi sănătatea publică, 

siguranța și mediul; să asigure acces sporit 

pe piață pentru furnizorii de servicii 

europeni, inclusiv pentru IMM-uri, în 

sectoarele-cheie de interes, introducând 

totodată excepții specifice pentru 

sectoarele sensibile, inclusiv pentru toate 

serviciile publice; să se asigure că aceste 

negocieri contribuie în mod echitabil și 

semnificativ la crearea de locuri de muncă 

și la o creștere favorabilă incluziunii, 

instituind standarde ambițioase în 

domeniul comerțului cu servicii pentru 

secolul al XXI-lea; să respecte modelele 

politice, sociale și culturale ale UE și ale 

statelor membre, precum și principiile 

ii. să urmărească o negociere echilibrată, 

care să prevină dumpingul social, 

economic și de mediu și care să garanteze 

pe deplin respectarea acquis-ului UE; să 

modeleze și să reglementeze globalizarea și 

să consolideze standardele internaționale, 

asigurând totodată prin mijloace juridice 

dreptul de a reglementa și de a urmări 

obiective legitime în materie de politici 

publice, cum ar fi sănătatea publică, 

siguranța și mediul; să prevadă excepții 

specifice pentru sectoarele sensibile, 

inclusiv pentru toate serviciile publice; să 

se asigure că aceste negocieri contribuie în 

mod echitabil și semnificativ la crearea de 

locuri de muncă și la o creștere favorabilă 

incluziunii, instituind standarde ambițioase 

în domeniul comerțului cu servicii pentru 

secolul al XXI-lea; să respecte modelele 

politice, sociale și culturale ale UE și ale 

statelor membre, precum și principiile 

fundamentale consacrate în tratatele UE, 

inclusiv cele stipulate în Carta drepturilor 

fundamentale a UE, cum ar fi egalitatea de 

gen; să promoveze și să protejeze în 

întreaga lume drepturile omului, 

democrația și statul de drept; 
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fundamentale consacrate în tratatele UE, 

inclusiv cele stipulate în Carta drepturilor 

fundamentale a UE, cum ar fi egalitatea de 

gen; să promoveze și să protejeze în 

întreaga lume drepturile omului, 

democrația și statul de drept; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul iii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iii. să vizeze multilateralizarea acordului și 

să se opună oricăror dispoziții sau anexe 

care ar împiedica acest lucru, care ar putea 

fi incompatibile cu GATS și care ar putea 

împiedica viitoarea integrare în sistemul 

OMC; să accepte noi părți cu condiția ca 

acestea să accepte normele deja convenite 

și nivelul ambițiilor; să stimuleze o mai 

mare participare la negocieri; să ia act de 

faptul că cele mai mari bariere, dar și cel 

mai mare potențial de creștere în ceea ce 

privește comerțul cu servicii se regăsesc în 

țările BRICS și MINT; să recunoască 

importanța respectivelor țări pentru UE, ca 

destinații pentru export, deoarece în aceste 

țări există o clasă de mijloc în creștere, ca 

surse de intrări intermediare și ca centre-

cheie în cadrul lanțurilor valorice 

mondiale;  

să deschidă calea pentru participarea 

economiilor emergente și dinamice 

angajate și să își reafirme sprijinul în 

favoarea solicitării Chinei de a participa la 

negocieri; să asigure faptul că toți 

participanții la TiSA se angajează în 

favoarea multilateralizării rezultatului 

negocierilor; să se asigure că o atenție 

specială este acordată țărilor în curs de 

iii. să vizeze multilateralizarea acordului și 

să se opună oricăror dispoziții sau anexe 

care ar împiedica acest lucru, care ar putea 

fi incompatibile cu GATS și care ar putea 

împiedica viitoarea integrare în sistemul 

OMC, în special prin garantarea folosirii 

exclusive a unei abordări bazate pe liste 

pozitive pentru toate tipurile de servicii, 

pentru accesul la piață și pentru 

tratamentul național; să accepte noi părți 

cu condiția ca acestea să accepte normele 

deja convenite și nivelul ambițiilor; să 

stimuleze o mai mare participare la 

negocieri; să ia act de faptul că cele mai 

mari bariere, dar și cel mai mare potențial 

de creștere în ceea ce privește comerțul cu 

servicii se regăsesc în țările BRICS și 

MINT; să recunoască importanța 

respectivelor țări pentru UE, ca destinații 

pentru export, deoarece în aceste țări există 

o clasă de mijloc în creștere, ca surse de 

intrări intermediare și ca centre-cheie în 

cadrul lanțurilor valorice mondiale;  

să deschidă calea pentru participarea 

economiilor emergente și dinamice 

angajate și să își reafirme sprijinul în 

favoarea solicitării Chinei de a participa la 

negocieri; să asigure faptul că toți 
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dezvoltare și să includă în TiSA 

dispozițiile cuprinse la articolul IV din 

GATS; 

participanții la TiSA se angajează în 

favoarea multilateralizării rezultatului 

negocierilor; să se asigure că o atenție 

specială este acordată țărilor în curs de 

dezvoltare și să includă în TiSA 

dispozițiile cuprinse la articolul IV din 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul via (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  via. să reflecteze asupra recentei retrageri 

a Uruguayului din negocierile TiSA și să 

tragă concluziile care se impun, acordând 

mai multă atenție nevoilor țărilor în curs 

de dezvoltare care aderă la TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul viia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viia. să includă în TiSA un capitol în 

materie de sustenabilitate care să 

precizeze standardele de protecție socială 

și a mediului, inclusiv standardele 

fundamentale ale OIM din domeniul 

muncii și alte standarde noi elaborate de 

OIM; să includă o clauză care să interzică 

reducerea drepturilor lucrătorilor și a 

standardelor sociale și de mediu ca efect 

al liberalizării serviciilor; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul viiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viiia. să includă o clauză de revizuire care 

să instituie un mecanism care să permită 

unei părți posibilitatea de a se retrage din 

acord sau de a suspenda ori de a-și 

retrage angajamentele cu privire la 

liberalizarea unui serviciu, mai ales în caz 

de încălcare a standardelor sociale și de 

muncă; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul viiib (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viiib. să insiste ca acordul să includă 

posibilitatea de control jurisdicțional cu 

privire la impactul asupra drepturilor 

omului și la respectarea acestora în 

contextul comerțului cu servicii; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Amendamentul  27 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul ixa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ixa. să adopte o metodologie economică 

mai puțin părtinitoare în studiile de 

impact folosite de Comisie; 

Or. en 

 

 


