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27.1.2016 A8-0009/19 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže nedostatočnú transparentnosť 

pri prebiehajúcich rokovaniach sprevádza 

absencia nestranných posudzovaní vplyvu 

a do očí bijúce rozdiely v tom, do akej 

miery sa vedú konzultácie a sú zapojení 

lobisti na jednej strane a občianska 

spoločnosť na strane druhej; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odseky 1 a 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 

1. v súvislosti s pokračujúcimi 

rokovaniami o dohode o obchode so 

službami adresuje Komisii tieto 

odporúčania: 

(…)  

vi. pozvať do dialógov, ktoré organizuje 

Komisia na začiatku a konci každého kola 

rokovaní; zástupcov miestnych a 

regionálnych orgánov, ktoré sú zastúpené 

na úrovni EÚ Výborom regiónov, 

2. požiadať Komisiu, aby toto uznesenie 

vzala plne do úvahy a reagovala do 

šiestich mesiacov od jeho prijatia; 

Odseky 1 a 2 sa majú v celom rozsahu 

nahradiť takto: 

1. vyzýva Komisiu, aby odstúpila od 

rokovaní o dohode TiSa, pretože táto 

dohoda by ohrozila štandardy služieb a 

pracovné miesta v EÚ (vrátane kvalitných 

pracovných miest), verejné služby pre 

občanov EÚ a právo členských štátov na 

reguláciu; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod ii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

ii. opätovne zdôrazniť podporu 

ambicióznych, komplexných a vyvážených 

rokovaní, ktoré vyvážených rokovaní, 

využiť plný potenciál integrovanejšieho 

trhu globálnych služieb, a pritom 

predchádzať sociálnemu, 

environmentálnemu a hospodárskemu 

dampingu a plne zabezpečiť súlad s acquis 

Únie; formovať a regulovať globalizáciu a 

posilňovať medzinárodné normy a zároveň 

právne zaistiť právo regulovať a 

presadzovať legitímne ciele verejnej 

politiky, ako napr. verejné zdravie, 

bezpečnosť a životné prostredie; 

zabezpečiť lepší prístup na trh pre 

európskych dodávateľov služieb vrátane 

MSP v kľúčových odvetviach záujmu so 

zahrnutím možnosti osobitných výnimiek 

pre citlivé odvetvia vrátane všetkých 

verejných služieb; zabezpečiť, aby tieto 

rokovania spravodlivo a podstatne 

prispievali k vytváraniu pracovných miest 

a inkluzívnemu rastu, a stanoviť 

ambiciózne normy v oblasti obchodu so 

službami pre 21. storočie; rešpektovať 

politické, sociálne a kultúrne modely EÚ a 

členských štátov, ako aj základné zásady 

zakotvené v zmluvách EÚ, a modely, ktoré 

sú obsiahnuté v Charte základných práv 

Európskej únie, ako je rodová rovnosť; 

ii. usilovať sa o vyvážené rokovania, ktoré 

by mali zamedziť sociálnemu, 

environmentálnemu a hospodárskemu 

dampingu a plne zaručiť súlad s acquis 

Únie; formovať a regulovať globalizáciu a 

posilňovať medzinárodné normy a zároveň 

právne zaistiť právo regulovať a 

presadzovať legitímne ciele verejnej 

politiky, ako napr. verejné zdravie, 

bezpečnosť a životné prostredie; vyhovieť 

potrebe osobitných výnimiek pre citlivé 

odvetvia vrátane všetkých verejných 

služieb; zabezpečiť, aby tieto rokovania 

spravodlivo a podstatne prispievali k 

vytváraniu pracovných miest a 

inkluzívnemu rastu, a stanoviť ambiciózne 

normy v oblasti obchodu so službami pre 

21. storočie; rešpektovať politické, sociálne 

a kultúrne modely EÚ a členských štátov, 

ako aj základné zásady zakotvené v 

zmluvách EÚ, a modely, ktoré sú 

obsiahnuté v Charte základných práv 

Európskej únie, ako je rodová rovnosť; 

podporovať a chrániť ľudské práva, 

demokraciu a právny štát na celom svete; 
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podporovať a chrániť ľudské práva, 

demokraciu a právny štát na celom svete; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod iii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iii. zamerať sa na mnohostrannosť a 

odmietnuť akékoľvek ustanovenia alebo 

prílohy, ktoré by jej zabraňovali, čo by 

bolo nezlučiteľné s dohodou GATS a 

bránilo budúcej integrácii do systému 

WTO; prijímať nové zmluvné strany pod 

podmienkou, že prijmú už dohodnuté 

pravidlá a úroveň ambícií; podnietiť širšiu 

účasť na rokovaniach; upozorniť, že v 

krajinách BRICS a MINT sa nachádza 

najviac prekážok spolu s najväčším 

rastovým potenciálom, pokiaľ ide o obchod 

so službami; uznať dôležitosť týchto krajín 

pre EÚ ako vývozných destinácií s 

rastúcou strednou triedou, ako zdrojov 

medziproduktov a ako kľúčových uzlov 

globálnych hodnotových reťazcov;  

otvoriť cestu pre účasť zodpovedných 

rozvíjajúcich sa a dynamických ekonomík 

a opätovne potvrdiť svoju podporu žiadosti 

Číny o vstúpenie do rokovaní; zabezpečiť 

záväzok všetkých účastníkov dohody TiSA 

týkajúci sa multilateralizácie výsledkov 

rokovaní; zaistiť, aby sa osobitná 

pozornosť venovala rozvojovým krajinám, 

a zahrnúť do dohody TiSA ustanovenia 

obsiahnuté v článku IV dohody GATS; 

iii. zamerať sa na mnohostrannosť a 

odmietnuť akékoľvek ustanovenia alebo 

prílohy, ktoré by jej zabraňovali, čo by 

bolo nezlučiteľné s dohodou GATS a 

bránilo budúcej integrácii do systému 

WTO, a to najmä zabezpečením 

exkluzívneho využívania prístupu 

založeného na pozitívnom zozname, 

pokiaľ ide o všetky druhy služieb, prístup 

na trh a vnútroštátne zaobchádzanie; 

prijímať nové zmluvné strany pod 

podmienkou, že prijmú už dohodnuté 

pravidlá a úroveň ambícií; podnietiť širšiu 

účasť na rokovaniach; upozorniť, že v 

krajinách BRICS a MINT sa nachádza 

najviac prekážok spolu s najväčším 

rastovým potenciálom, pokiaľ ide o obchod 

so službami; uznať dôležitosť týchto krajín 

pre EÚ ako vývozných destinácií s 

rastúcou strednou triedou, ako zdrojov 

medziproduktov a ako kľúčových uzlov 

globálnych hodnotových reťazcov;  

otvoriť cestu pre účasť zodpovedných 

rozvíjajúcich sa a dynamických ekonomík 

a opätovne potvrdiť svoju podporu žiadosti 

Číny o vstúpenie do rokovaní; zabezpečiť 

záväzok všetkých účastníkov dohody TiSA 

týkajúci sa multilateralizácie výsledkov 

rokovaní; zaistiť, aby sa osobitná 
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pozornosť venovala rozvojovým krajinám, 

a zahrnúť do dohody TiSA ustanovenia 

obsiahnuté v článku IV dohody GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod vi a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  via. zamyslieť sa nad nedávnym 

odstúpením Uruguaja od rokovaní o 

dohode TiSA a vyvodiť potrebné závery 

tým, že potrebám rozvojových krajín, ktoré 

sa na dohode TiSA zúčastňujú, sa bude 

venovať väčšia pozornosť; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod vii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viia. zaradiť do dohody TiSA kapitolu o 

udržateľnosti, ktorá stanovuje 

environmentálne a sociálne normy, a to  

vrátane základných pracovných noriem 

MOP a ďalej rozpracovaných noriem 

MOP; zahrnúť doložku zakazujúcu 

zhoršovanie práv pracovníkov a 

znižovanie sociálnych a 

environmentálnych noriem, ak dôjde k 

liberalizácii služieb; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod viii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viiia. zahrnúť doložku o preskúmaní 

stanovujúcu mechanizmus, ktorý by 

strane umožňoval odstúpiť od zmluvy 

alebo pozastaviť alebo zrušiť záväzky 

týkajúce sa liberalizácie služby, najmä v 

prípade porušenia pracovných a 

sociálnych noriem; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod viii b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viiib. trvať na tom, aby dohoda zahŕňala 

možnosť súdneho preskúmania vzhľadom 

na vplyv na ľudské práva a na ich 

dodržiavanie v súvislosti s obchodom so 

službami; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (a) – bod ix a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ixa. prijať menej skresľujúcu 

ekonomickú metodiku pri posudzovaní 

vplyvu, ktoré  vykonáva Komisia; 

Or. en 

 

 


