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27. 1. 2016 A8-0009/28 

Pozměňovací návrh  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i. z oblasti působnosti dohody vyjmout 

veřejné a audiovizuální služby a 

uplatňovat obezřetný přístup ke kulturním 

službám, aniž by byly dotčeny závazky EU 

podle dohody GATS; usilovat o 

ambiciózní závazky napříč stranami, 

odvětvími a úrovněmi veřejné správy, a 

zejména o další otevírání zahraničních 

trhů v oblasti zadávání veřejných zakázek, 

v odvětví telekomunikací, dopravy, 

finančních a odborných služeb; 

i. z oblasti působnosti dohody vyjmout 

veškeré veřejné a kulturní služby; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/29 

Pozměňovací návrh  29 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod iv 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

iv. odmítnout použití doložky o zachování 

stávajícího stavu či o návratu k původnímu 

stavu a odmítnout jejich použití na citlivá 

odvětví, jako např. veřejné a kulturní 

služby, zadávání veřejných zakázek, režim 

4, dopravu a finanční služby; umožnit 

dostatečnou flexibilitu s cílem navrátit 

služby obecného hospodářského zájmu 

zpět pod veřejnou kontrolu; zachovat právo 

EU a členských států na úpravu svých 

prvotních harmonogramů závazků v 

souladu s dohodou GATS; 

iv. odmítnout použití doložky o zachování 

stávajícího stavu či o návratu k původnímu 

stavu, pokud jde o veškeré závazky týkající 

se přístupu na trh i národního zacházení; 
umožnit dostatečnou flexibilitu s cílem 

navrátit služby obecného hospodářského 

zájmu zpět pod veřejnou kontrolu; 

zachovat právo EU a členských států na 

úpravu svých prvotních harmonogramů 

závazků v souladu s dohodou GATS; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/30 

Pozměňovací návrh  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod vi 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

vi. přijmout ambiciózní přístup v režimu 3 

a usilovat o odstranění překážek obchodní 

přítomnosti a usazení v třetích zemích, 

např. v podobě omezení podílu 

zahraničního kapitálu nebo požadavků na 

společné podniky, což má zásadní význam, 

pokud jde o posílení růstu služeb 

poskytovaných v režimu 1 a 4, při 

zachování současné úrovně výhrad na 

úrovni EU; 

vi. přijmout opatrný přístup v režimu 3, 

vzhledem k tomu, že odvětví, jako je 

vzdělávání, péče a další primární služby, 

by měla být pouze ve veřejných rukách; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/31 

Pozměňovací návrh  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod xii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  xiia. podpořit ustanovení, která omezují 

hospodářskou soutěž v oblasti veřejných 

zakázek nebo zavádějí rozlišování při 

jejich udělování, např. prostřednictvím 

používání kvót vztahujících se na místní 

výrobní kapacitu, práci nebo služby a 

materiály, jak to činí mnohé strany 

zapojené do jednání;  

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/32 

Pozměňovací návrh  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod xii b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  xiib. zajistit, aby dohoda neomezovala 

dostupný politický prostor umožňující 

reagovat na negativní zkušenosti s 

liberalizací a aby byly splněny 

demokratické požadavky na opětovnou 

regulaci (včetně opětovného převedení na 

obecní úroveň); 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/33 

Pozměňovací návrh  33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. c – bod i (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i. zajistit přeshraniční toky údajů v souladu 

s všeobecným právem na ochranu 

soukromí; 

i. zajistit přeshraniční toky údajů pouze 

pokud jsou v souladu s všeobecným 

právem na ochranu soukromí;  

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/34 

Pozměňovací návrh  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. c – bod vii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

vii. vycházet z toho, že digitální inovace 

stimulují hospodářský růst a růst 

produktivity v celém hospodářství; 

vycházet z toho, že toky údajů jsou 

zásadní hybnou silou ekonomiky služeb a 

nezbytným prvkem globálního 

hodnotového řetězce tradičních výrobních 

podniků a mají zásadní význam pro rozvoj 

jednotného digitálního trhu; usilovat 

proto o komplexní zákaz povinných 

požadavků na lokalizaci údajů a zajistit, 

aby dohoda TISA obsahovala pravidla 

schopná reagovat na budoucí vývoj a 

zabraňovala fragmentaci digitálního 

světa; zvážit, zda požadavky na povinnou 

lokalizaci, které podmiňují poskytování 

služeb požadavkem, aby poskytovatelé 

služeb používali místní infrastrukturu 

nebo zřizovali místní zastoupení, 

neodrazují přímé zahraniční investice 

jednotlivých stran, stejně jako přímé 

zahraniční investice určené těmto 

stranám; vyvinout proto úsilí s cílem 

zamezit v co největším možném rozsahu 

těmto praktikám jak v Evropě, tak i mimo 

Evropu, přičemž je třeba zachovat 

potřebné výjimky vyplývající z 
oprávněného veřejného zájmu, jako např. 

ochrany spotřebitele nebo ochrany 

základních práv; 

vii. vycházet z toho, že digitální inovace 

stimulují hospodářský růst a růst 

produktivity v celém hospodářství; zvážit, 

zda požadavky na povinnou lokalizaci 

mohou být za některých okolností 

nezbytné, na základě oprávněného 

veřejného zájmu, jako např. ochrany 

spotřebitele nebo ochrany základních práv; 
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Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/35 

Pozměňovací návrh  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. c – bod viii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  viiia. postavit se proti konceptu digitálních 

výrobků a služeb v rámci liberalizace 

obchodu a namísto toho zopakovat, že 

„digitální rozměr“ výrobků a služeb musí 

být projednáván v rámci jejich 

příslušných původních klasifikací; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/36 

Pozměňovací návrh  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. d – bod i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i. zajistit, aby EU ani jejím členským 

státům nic nebránilo v tom, aby 

zachovávaly, zlepšovaly a uplatňovaly 

pravidla v pracovní a sociální oblasti, 

kolektivní smlouvy a právní předpisy 

týkající se vstupu fyzických osob na území 

EU či jednotlivých členských států či 

dočasného pobytu na něm, včetně opatření 

nezbytných pro zajištění spořádaných 

přesunů fyzických osob přes hranice, jako 

jsou např. povolení nebo podmínky 

povolení vstupu; v souladu se směrnicí 

96/71/ES o vysílání pracovníků zajistit, 

aby se minimální podmínky a pracovní 

podmínky hostitelské země vztahovaly na 

veškeré dodavatele služeb, kteří mají nebo 

budou v budoucnu mít přístup do EU; 

zajistit, aby měli všichni zaměstnanci 

přicházející do EU, bez ohledu na zemi 

svého původu, stejná pracovní práva jako 

státní příslušníci hostitelské země a aby 

byla dodržována zásada stejné odměny za 

stejnou práci; zajistit, aby strany TISA 

dodržovaly osm základních úmluv 

Mezinárodní organizace práce; vyzvat 

všechny strany k ratifikaci a provedení 

hlavních standardů MOP a prosazovat další 

příslušné úmluvy MOP a rezoluce OSN; 

zajistit, aby na území EU bylo dodržováno 

i. zajistit, aby EU ani jejím členským 

státům nic nebránilo v tom, aby 

zachovávaly, zlepšovaly a uplatňovaly 

pravidla v pracovní a sociální oblasti, 

kolektivní smlouvy a právní předpisy 

týkající se vstupu fyzických osob na území 

EU či jednotlivých členských států či 

dočasného pobytu na něm, včetně opatření 

nezbytných pro zajištění spořádaných 

přesunů fyzických osob přes hranice, jako 

jsou např. povolení nebo podmínky 

povolení vstupu; v souladu se směrnicí 

96/71/ES o vysílání pracovníků zajistit, 

aby se minimální podmínky a pracovní 

podmínky hostitelské země vztahovaly na 

veškeré dodavatele služeb, kteří mají nebo 

budou v budoucnu mít přístup do EU; 

zajistit, aby měli všichni zaměstnanci 

přicházející do EU, bez ohledu na zemi 

svého původu, stejná pracovní práva jako 

státní příslušníci hostitelské země a aby 

byla dodržována zásada stejné odměny za 

stejnou práci; zajistit, aby strany TISA 

ratifikovaly a účinně uplatňovaly osm 

základních úmluv Mezinárodní organizace 

práce; vyzvat všechny strany k ratifikaci a 

provedení hlavních standardů MOP a 

prosazovat další příslušné úmluvy MOP a 

rezoluce OSN; zajistit, aby na území EU 
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pracovní právo EU a členských států, 

stejně jako kolektivní dohody; posílit 

evropské mechanismy sledování a 

vymáhání za účelem potírání protiprávního 

jednání; vyzvat členské státy, aby navýšily 

zdroje vyčleněné pro inspektoráty práce; co 

nejrychleji shromáždit a předložit 

podrobné informace o počtu a typu 

poskytovatelů služeb, kteří v současnosti 

provozují svou činnost v EU v rámci 

režimu 4, včetně doby trvání jejich pobytu; 

zajistit zefektivnění přeshraničního 

přístupu k údajům v EU v budoucnosti; 

zahrnout ustanovení bránící společnostem 

v tom, aby při vyjednáváních o 

kolektivních smlouvách a řešení 

pracovněprávních sporů využívaly 

pracovníky ze třetích zemí s cílem 

obcházet nebo oslabovat práva 

zaměstnanců na protestní akce, a umožnit, 

aby účastníci TISA mohli uplatnit jakákoli 

nezbytná ochranná opatření, pokud by byl 

vyvíjen tlak na domácí mzdy, pokud by 

byla ohrožena práva domácích pracovníků 

nebo by byly porušovány další smluvené 

normy, v souladu s omezeními 

stanovenými v článku X dohody GATS; 

vybízet všechny smluvní strany, aby 

dodržovaly pokyny OECD pro nadnárodní 

společnosti; 

bylo dodržováno pracovní právo EU a 

členských států, stejně jako kolektivní 

dohody; posílit evropské mechanismy 

sledování a vymáhání za účelem potírání 

protiprávního jednání; vyzvat členské státy, 

aby navýšily zdroje vyčleněné pro 

inspektoráty práce; co nejrychleji 

shromáždit a předložit podrobné informace 

o počtu a typu poskytovatelů služeb, kteří 

v současnosti provozují svou činnost v EU 

v rámci režimu 4, včetně doby trvání jejich 

pobytu; zajistit zefektivnění přeshraničního 

přístupu k údajům v EU v budoucnosti; 

zahrnout ustanovení bránící společnostem 

v tom, aby při vyjednáváních o 

kolektivních smlouvách a řešení 

pracovněprávních sporů využívaly 

pracovníky ze třetích zemí s cílem 

obcházet nebo oslabovat práva 

zaměstnanců na protestní akce, a umožnit, 

aby účastníci TISA mohli uplatnit jakákoli 

nezbytná ochranná opatření, pokud by byl 

vyvíjen tlak na domácí mzdy, pokud by 

byla ohrožena práva domácích pracovníků 

nebo by byly porušovány další smluvené 

normy, v souladu s omezeními 

stanovenými v článku X dohody GATS; 

vybízet všechny smluvní strany, aby 

dodržovaly pokyny OECD pro nadnárodní 

společnosti; 

  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/37 

Pozměňovací návrh  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. d – bod iii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

iii. považovat přílohu k režimu 4 za 

ofenzivní zájem Evropy, neboť 

kvalifikovaní pracovníci EU mají špičkové 

vzdělání a jsou mobilní a společnosti v EU 

potřebují v zájmu podpory rozvoje nových 

podnikatelských činností v narůstajícím 

rozsahu využívat v rámci Evropy 

specifické odborné znalosti zahraničních 

kvalifikovaných pracovníků a svých 

zaměstnanců mimo Evropu; zajistit, aby 

mobilita byla výhodná nejen pro evropské 

společnosti, ale také pro evropské 

pracovníky; 

iii. považovat přílohu k režimu 4 za 

ofenzivní zájem Evropy, neboť 

kvalifikovaní pracovníci EU mají špičkové 

vzdělání a jsou mobilní a společnosti v EU 

potřebují v zájmu podpory rozvoje nových 

podnikatelských činností v narůstajícím 

rozsahu využívat v rámci Evropy 

specifické odborné znalosti zahraničních 

kvalifikovaných pracovníků a svých 

zaměstnanců mimo Evropu; zajistit, aby 

mobilita byla výhodná nejen pro evropské 

společnosti, ale také pro evropské 

pracovníky; uznat, že může být třeba, aby 

rozvojové země měly možnost chránit své 

kvalifikované a vysoce vzdělané 

odborníky; z tohoto důvodu žádat, aby 

nebyl zaveden obecný zákaz na provádění 

testů ekonomické potřebnosti;  

Or. en 

 

 


