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27.1.2016 A8-0009/19 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ma. ker pomanjkanje preglednosti v 

sedanjih pogajanjih spremlja odsotnost 

nepristranske ocene učinka in očitno 

neskladje med posvetovanjem z lobisti in 

njihovo vključenostjo na eni strani ter 

civilno družbo na drugi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Predlog spremembe  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Eleonora 

Forenza, Anne-Marie Mineur, Dimitrios Papadimulis (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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavka 1 in 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. v okviru pogajanj za sporazum o 

trgovini s storitvami, ki so v teku, na 

Komisijo naslavlja naslednja priporočila: 

(…)  

vi. naj na dialoge, ki jih Komisija 

organizira na začetku in koncu vsakega 

kroga pogajanj, povabi predstavnike 

lokalnih in regionalnih organov, ki jih na 

ravni EU zastopa Odbor regij; 

2. poziva Komisijo, naj to resolucijo v 

celoti upošteva in nanjo odgovori v šestih 

mesecih po njenem sprejetju; 

Odstavka 1 in 2 se v celoti nadomestita z 

naslednjim: 

1. poziva Komisijo, naj odstopi od 

pogajanj o sporazumu TiSA, saj bi ta 

sporazum ogrozil standarde storitev v EU, 

delovna mesta (tudi kakovostna), javne 

storitve za državljane EU in pravico držav 

članic do urejanja s predpisi; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Predlog spremembe  21 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka ii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

ii. naj ponovno izrazi svojo podporo 

ambicioznim, celovitim in uravnoteženim 

pogajanjem, ki naj bi sprostila 

neizkoriščen potencial bolj povezanega 

svetovnega trga, pri tem pa preprečila 

socialni, okoljski in ekonomski damping 

ter v celoti zagotovila skladnost s pravnim 

redom EU; naj oblikuje in s predpisi ureja 

globalizacijo in krepi mednarodne 

standarde, pri čemer naj zakonsko zagotovi 

pravico do regulacije, prav tako pa naj si 

prizadeva uresničevati upravičene cilje 

javne politike, kot so javno zdravje, 

varnost in okolje; naj za evropske izvajalce 

storitev, tudi mala in srednja podjetja, 

zagotovi boljši dostop do trga za ključne 

zadevne sektorje, hkrati pa omogoči 

posebne izjeme za občutljive sektorje, 

vključno z vsemi javnimi storitvami; naj 

zagotovi, da bodo pogajanja pošteno in 

bistveno prispevala k ustvarjanju delovnih 

mest in vključujoči rasti, in naj določi 

ambiciozne standarde v zvezi s trgovino s 

storitvami za 21. stoletje; naj spoštuje 

politične, socialne in kulturne modele EU 

in držav članic, pa tudi temeljna načela, 

zapisana v pogodbah EU, tudi tista, 

navedena v Listini EU o temeljnih 

pravicah, na primer o enakosti spolov; naj 

ii. naj si prizadeva za uravnotežena 

pogajanja, ki naj bi preprečila socialni, 

okoljski in ekonomski damping ter v celoti 

zagotovila skladnost s pravnim redom EU; 

naj oblikuje in s predpisi ureja 

globalizacijo in krepi mednarodne 

standarde, pri čemer naj zakonsko zagotovi 

pravico do regulacije, prav tako pa naj si 

prizadeva uresničevati upravičene cilje 

javne politike, kot so javno zdravje, 

varnost in okolje; naj omogoči posebne 

izjeme za občutljive sektorje, vključno z 

vsemi javnimi storitvami; naj zagotovi, da 

bodo pogajanja pošteno in bistveno 

prispevala k ustvarjanju delovnih mest in 

vključujoči rasti, in naj določi ambiciozne 

standarde v zvezi s trgovino s storitvami za 

21. stoletje; naj spoštuje politične, socialne 

in kulturne modele EU in držav članic, pa 

tudi temeljna načela, zapisana v pogodbah 

EU, tudi tista, navedena v Listini EU o 

temeljnih pravicah, na primer o enakosti 

spolov; naj spodbuja in varuje človekove 

pravice, demokracijo in načela pravne 

države po vsem svetu; 
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spodbuja in varuje človekove pravice, 

demokracijo in načela pravne države po 

vsem svetu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Predlog spremembe  22 

Stelios Kuloglu (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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iii. naj se zavzema za mnogostransko 

sodelovanje in zavrne vse določbe ali 

priloge, ki bi to preprečevale, ki ne bi bile 

združljive s sporazumom GATS in ki bi 

onemogočale prihodnjo vključitev v sistem 

STO; naj sprejme nove pogodbenice pod 

pogojem, da sprejmejo že dogovorjena 

pravila in raven ambicij; naj spodbuja širše 

sodelovanje pri pogajanjih; naj vzame na 

znanje, da se tako največje ovire kot tudi 

največje možnosti za rast na področju 

trgovine s storitvami nahajajo v državah 

BRICS in MINT; naj prizna pomen teh 

držav za EU kot izvoznih trgov, kjer je 

srednji razred v vzponu, kot virov vmesnih 

vložkov in kot ključnih vozlišč v svetovnih 

vrednostnih verigah;  

naj omogoči sodelovanje predanih in 

dinamičnih gospodarstev v vzponu ter 

ponovno podpre prošnjo Kitajske za 

pridružitev pogajanjem; naj poskrbi, da se 

bodo vse podpisnice sporazuma TiSA 

zavezale k zagotavljanju mnogostranske 

uporabe rezultatov pogajanj; naj zagotovi, 

da bo posebna pozornost namenjena 

državam v razvoju in da bo sporazum TiSA 

vključeval določbe iz člena IV sporazuma 

GATS; 

iii. naj se zavzema za mnogostransko 

sodelovanje in zavrne vse določbe ali 

priloge, ki bi to preprečevale, ki ne bi bile 

združljive s sporazumom GATS in ki bi 

onemogočale prihodnjo vključitev v sistem 

STO, zlasti tako, da zagotovi izključno 

uporabo pristopa pozitivnega seznama za 

vse načine opravljanja storitev, dostop do 

trga in nacionalno obravnavo; naj sprejme 

nove pogodbenice pod pogojem, da 

sprejmejo že dogovorjena pravila in raven 

ambicij; naj spodbuja širše sodelovanje pri 

pogajanjih; naj vzame na znanje, da se tako 

največje ovire kot tudi največje možnosti 

za rast na področju trgovine s storitvami 

nahajajo v državah BRICS in MINT; naj 

prizna pomen teh držav za EU kot izvoznih 

trgov, kjer je srednji razred v vzponu, kot 

virov vmesnih vložkov in kot ključnih 

vozlišč v svetovnih vrednostnih verigah;  

naj omogoči sodelovanje predanih in 

dinamičnih gospodarstev v vzponu ter 

ponovno podpre prošnjo Kitajske za 

pridružitev pogajanjem; naj poskrbi, da se 

bodo vse podpisnice sporazuma TiSA 

zavezale k zagotavljanju mnogostranske 

uporabe rezultatov pogajanj; naj zagotovi, 

da bo posebna pozornost namenjena 
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državam v razvoju in da bo sporazum TiSA 

vključeval določbe iz člena IV sporazuma 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Predlog spremembe  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka vi a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 via. naj razmisli o nedavnem umiku 

Urugvaja iz pogajanj o sporazumu TiSA 

in sprejme potrebne zaključke, tako da 

nameni več pozornosti potrebam držav v 

razvoju, ki podpišejo sporazum TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka vii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 viia. naj v sporazum TiSA vključi poglavje 

o trajnosti, v katerem bodo določeni 

standardi varstva okolja in socialne 

zaščite, vključno z osrednjimi delovnimi 

standardi Mednarodne organizacije dela 

in dodatno razvitimi standardi te 

organizacije; naj vključi določbo, ki bo 

prepovedala zmanjšanje pravic delavcev 

ter znižanje socialnih in okoljskih 

standardov po liberalizaciji storitev; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka viii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 viiia. naj vključi revizijsko klavzulo, ki bo 

vzpostavila mehanizem, ki bi pogodbenici 

omogočil, da odstopi od sporazuma ali da 

začasno prekliče ali razveljavi zaveze 

glede liberalizacije storitve, zlasti v 

primeru kršitev delovnih in socialnih 

standardov; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Predlog spremembe  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka viii b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 viiib. vztraja, da bi moral sporazum 

vključevati možnost sodnega pregleda v 

zvezi z učinkom na človekove pravice in 

spoštovanjem teh pravic v okviru trgovine 

s storitvami; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Predlog spremembe  27 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka a – točka ix a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ixa. naj sprejme manj pristransko 

ekonomsko metodologijo v ocenah 

učinka, ki jo uporablja Komisija; 

Or. en 

 

 


