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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt i 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

i. jätta lepingu kohaldamisalast välja 

avalikud teenused ja audiovisuaalmeedia 

teenused ning käsitleda kultuuriteenuseid 

ettevaatlikult, piiramata 

teenustekaubanduse üldlepingust 

tulenevaid ELi kohustusi; nõuda 

kaugeleulatuvate kohustuste võtmist 

kõigilt osalistelt, sektoritelt ja 

valitsustasanditelt, eelkõige välisturgude 

täiendavaks avamiseks riigihangete, 

telekommunikatsiooni, transpordi ning 

finants- ja kutseteenuste valdkonnas; 

i. jätta lepingu kohaldamisalast välja kõik 

avalikud ja kultuuriteenused; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt iv 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

iv. vältida kavatsetud meetmete 

rakendamiskeeldude ja nn sillaklauslite 

kohaldamist turulepääsuga seotud 

kohustuste ja tundlike sektorite suhtes, 

näiteks avalikud ja kultuuriteenused, 

riigihanked, 4. tarneviis, transport ja 

finantsteenused; tagada piisav paindlikkus 

selleks, et viia üldist majandushuvi 

pakkuvad teenused tagasi riikliku kontrolli 

alla; säilitada ELi ja liikmesriikide õigus 

muuta oma kohustuste ajakava vastavalt 

teenustekaubanduse üldlepingule; 

iv. vältida kavatsetud meetmete 

rakendamiskeeldude ja nn sillaklauslite 

kohaldamist nii turulepääsuga seotud 

kohustuste kui ka võrdse kohtlemisega 

seotud riiklike kohustuste suhtes; tagada 

piisav paindlikkus selleks, et viia üldist 

majandushuvi pakkuvad teenused tagasi 

riikliku kontrolli alla; säilitada ELi ja 

liikmesriikide õigus muuta oma kohustuste 

ajakava vastavalt teenustekaubanduse 

üldlepingule; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  30 

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

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt vi 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

vi. võtta 3. tarneviisi puhul ambitsioonikas 

lähenemisviis, püüdes kaotada 

kaubanduslikku kohalolekut ja 

tegevuskohta puudutavad kolmandate 

riikide tõkked, näiteks väliskapitali 

piirangud ja ühisettevõtluse nõuded, kuna 

see on väga tähtis 1. ja 4. tarneviisi 

kohaselt osutatavate teenuste kasvu 

suurendamiseks, säilitades samal ajal 

kogu ELi hõlmavad reservatsioonid 

praegusel tasemel; 

vi. võtta 3. tarneviisi puhul ettevaatlik 

lähenemisviis, pidades silmas, et sellised 

valdkonnad nagu haridus, hooldus ja 

muud esmatasandi teenused peaksid 

olema eranditult avaliku sektori kontrolli 

all; 

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt xii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  xii a. toetada sätteid, millega piiratakse 

riigihankelepingute korral konkurentsi 

või rakendatakse lepingute sõlmimisel 

diskrimineerimist, kui see on mõeldud 

kohaliku äritegevuse ergutamiseks, nt 

kasutades kvoote seoses kohaliku 

tootmisvõimsuse, tööjõu või teenuste ja 

materjalidega, nagu teevad paljud 

läbirääkimispartnerid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt xii b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  xii b. tagada, et leping ei piira muudatuste 

tegemise võimalusi, kui on vaja 

reageerida liberaliseerimisel saadud 

negatiivsetele kogemustele ja vastata 

demokraatlikele 

taasreguleerimisnõudmistele (kaasa 

arvatud taasmunitsipaliseerimine); 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt c – alapunkt i 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

i. tagada universaalse õigusega eraelu 

puutumatusele kooskõlas olevad 

piiriülesed andmevood; 

i. tagada piiriülesed andmevood ainult siis, 

kui need on kooskõlas universaalse 

õigusega eraelu puutumatusele;  

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt c – alapunkt vii 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

vii. tunnistada, et digitaalne innovatsioon 

edendab majanduskasvu ja majanduse 

tootlikkust tervikuna; tunnistada, et 

andmevood on teenustemajanduse tähtis 

edasiviiv jõud, traditsiooniliste 

tootmisettevõtjate üleilmsete 

väärtusahelate oluline osa ning digitaalse 

ühtse turu arenemise hädavajalik eeldus; 

taotleda sellest tulenevalt andmete 

sundlokaliseerimisnõuete üldist 

keelustamist ning tagada, et 

teenustekaubanduse leping sisaldab 

tulevikukindlaid eeskirju ja ennetab 

digitaalmaailma killustumist; võtta 

seisukoht, et sundlokaliseerimisnõuded, st 

olukord, kus teenuste osutamise 

tingimusena sunnitakse teenuseosutajaid 

kasutama kohalikku taristut või looma 

kohalikku esindatust, takistavad 

välismaiste otseinvesteeringute tegemist 

või saamist osaliste poolt; püüda seepärast 

selliseid tavasid Euroopas ja väljaspool 

Euroopat võimalikult suures ulatuses 

piirata, kehtestades samal ajal vajalikud 

erandid, mis põhinevad avalikku huvi 

pakkuvatel õigustatud eesmärkidel, nagu 

tarbija- ja põhiõiguste kaitse; 

vii. tunnistada, et digitaalne innovatsioon 

edendab majanduskasvu ja majanduse 

tootlikkust tervikuna; võtta seisukoht, et 

andmete sundlokaliseerimisnõuded võivad 

olla teatud tingimustel vajalikud, kui need 

põhinevad avalikku huvi pakkuvatel 

õigustatud eesmärkidel, nagu tarbija- ja 

põhiõiguste kaitse; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 
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Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt c – alapunkt viii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  viii a. avaldada vastuseisu digitaalsete 

toodete mõistele kaubanduse 

liberaliseerimisel ja tuletada selle asemel 

meelde, et toodete ja teenuste nn 

digitaalse mõõtme üle tuleb läbi rääkida 

nende vastava algse klassifikatsiooni 

raames; 

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

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 
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Viviane Reding 
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2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt d – alapunkt i 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

i. tagada, et miski ei takistaks ELi ja selle 

liikmesriike säilitamast, täiustamast ja 

kohaldamast töö- ja sotsiaaleeskirju, 

kollektiivlepinguid ning õigusakte, mis 

käsitlevad füüsiliste isikute pääsu ELi või 

liikmesriigi territooriumile või nende 

ajutist viibimist ELi või liikmesriigi 

territooriumil, sealhulgas meetmeid, mis on 

vajalikud füüsiliste isikute korrakohase 

liikumise tagamiseks üle tema piiride, nagu 

muu hulgas territooriumile pääsu lubamine 

või territooriumile pääsu lubamise 

tingimused; tagada kooskõlas töötajate 

lähetamist käsitleva direktiiviga 96/71/EÜ 

vastuvõtva riigi miinimumtöötingimuste 

kohaldamine kõikide praegu ja tulevikus 

ELi sisenevate teenuseosutajate suhtes; 

tagada, et kõikidel Euroopasse tulevatel 

töötajatel on päritoluriigist olenemata 

samad töötaja õigused kui vastuvõtva riigi 

kodanikel ning et peetakse kinni 

võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 

põhimõttest; tagada, et teenustekaubanduse 

lepingule allkirjutanud riigid järgivad 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 

kaheksat põhikonventsiooni; kutsuda kõiki 

osalisi üles ratifitseerima ja rakendama 

ILO peamisi standardeid ning edendama 

muid asjaomaseid ILO konventsioone ja 

i. tagada, et miski ei takistaks ELi ja selle 

liikmesriike säilitamast, täiustamast ja 

kohaldamast töö- ja sotsiaaleeskirju, 

kollektiivlepinguid ning õigusakte, mis 

käsitlevad füüsiliste isikute pääsu ELi või 

liikmesriigi territooriumile või nende 

ajutist viibimist ELi või liikmesriigi 

territooriumil, sealhulgas meetmeid, mis on 

vajalikud füüsiliste isikute korrakohase 

liikumise tagamiseks üle tema piiride, nagu 

muu hulgas territooriumile pääsu lubamine 

või territooriumile pääsu lubamise 

tingimused; tagada kooskõlas töötajate 

lähetamist käsitleva direktiiviga 96/71/EÜ 

vastuvõtva riigi miinimumtöötingimuste 

kohaldamine kõikide praegu ja tulevikus 

ELi sisenevate teenuseosutajate suhtes; 

tagada, et kõikidel Euroopasse tulevatel 

töötajatel on päritoluriigist olenemata 

samad töötaja õigused kui vastuvõtva riigi 

kodanikel ning et peetakse kinni 

võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 

põhimõttest; tagada, et teenustekaubanduse 

lepingule allakirjutanud riigid 

ratifitseerivad Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa 

põhikonventsiooni ja rakendavad neid 

tulemuslikult; kutsuda kõiki osalisi üles 

ratifitseerima ja rakendama ILO peamisi 
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ÜRO resolutsioone; tagada ELi ja 

liikmesriikide tööseaduste ning 

kollektiivlepingute järgimine ELi 

territooriumil; tugevdada rikkumiste 

ärahoidmiseks ELi järelevalve- ja 

jõustamismehhanismi; nõuda tungivalt, et 

liikmesriigid suurendaksid oma 

tööinspektsioonide vahendeid; kiiresti 

koguda ja esitada üksikasjalik teave 4. 

tarneviisi alusel ELis praegu tegutsevate 

teenuseosutajate arvu ja liigi kohta, 

sealhulgas nende ELis viibimise aja kohta; 

kindlustada edaspidi märgatavalt tõhusam 

andmete piiriülene kättesaadavus ELis; 

lisada kaitseklausel, millega hoitakse ära 

see, et ettevõtjad saavad töövõitlusõigusest 

mööda hiilida või seda õõnestada, 

kasutades kollektiivlepingute 

läbirääkimiste ja töövaidluste ajal 

kolmandatest riikidest pärit töötajaid, ning 

võimaldada teenustekaubanduse lepingu 

osalistel kohaldada vajalikke 

kaitsemeetmeid juhul, kui avaldatakse 

survet riigi palgatasemele, ohustatakse 

kohalike töötajate õiguseid või muid 

kokkulepitud standardeid, kooskõlas 

teenustekaubanduse üldlepingu X artiklis 

sätestatud piirangutega; nõuda tungivalt, et 

kõik lepinguosalised järgiksid OECD 

suuniseid hargmaistele ettevõtjatele; 

standardeid ning edendama muid 

asjaomaseid ILO konventsioone ja ÜRO 

resolutsioone; tagada ELi ja liikmesriikide 

tööseaduste ning kollektiivlepingute 

järgimine ELi territooriumil; tugevdada 

rikkumiste ärahoidmiseks ELi järelevalve- 

ja jõustamismehhanismi; nõuda tungivalt, 

et liikmesriigid suurendaksid oma 

tööinspektsioonide vahendeid; kiiresti 

koguda ja esitada üksikasjalik teave 4. 

tarneviisi alusel ELis praegu tegutsevate 

teenuseosutajate arvu ja liigi kohta, 

sealhulgas nende ELis viibimise aja kohta; 

kindlustada edaspidi märgatavalt tõhusam 

andmete piiriülene kättesaadavus ELis; 

lisada kaitseklausel, millega hoitakse ära 

see, et ettevõtjad saavad töövõitlusõigusest 

mööda hiilida või seda õõnestada, 

kasutades kollektiivlepingute 

läbirääkimiste ja töövaidluste ajal 

kolmandatest riikidest pärit töötajaid, ning 

võimaldada teenustekaubanduse lepingu 

osalistel kohaldada vajalikke 

kaitsemeetmeid juhul, kui avaldatakse 

survet riigi palgatasemele, ohustatakse 

kohalike töötajate õiguseid või muid 

kokkulepitud standardeid, kooskõlas 

teenustekaubanduse üldlepingu X artiklis 

sätestatud piirangutega; nõuda tungivalt, et 

kõik lepinguosalised järgiksid OECD 

suuniseid hargmaistele ettevõtjatele; 

Or. en 
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2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt d – alapunkt iii 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

iii. tunnistada, et 4. tarneviisi käsitlev lisa 

kujutab endast Euroopa tungivat huvi, 

arvestades, et ELi spetsialistid on saanud 

hea hariduse ja on liikuvad ning et uute 

äritegevuste toetamiseks peavad ELi 

ettevõtjad üha enam kasutama Euroopas 

välisspetsialistide erioskusi ja oma 

personali väljaspool Euroopat; tagada, et 

see liikuvus toob lisaks Euroopa 

ettevõtjatele kasu ka Euroopa töötajatele; 

iii. tunnistada, et 4. tarneviisi käsitlev lisa 

kujutab endast Euroopa tungivat huvi, 

arvestades, et ELi spetsialistid on saanud 

hea hariduse ja on liikuvad ning et uute 

äritegevuste toetamiseks peavad ELi 

ettevõtjad üha enam kasutama Euroopas 

välisspetsialistide erioskusi ja oma 

personali väljaspool Euroopat; tagada, et 

see liikuvus toob lisaks Euroopa 

ettevõtjatele kasu ka Euroopa töötajatele; 

tunnistada, et arenguriigid võivad vajada 

suutlikkust oma hea hariduse ja 

oskustega töötajaid kaitsta; nõuda 

seetõttu, et ei kehtestataks üldist 

majanduslike vajaduste analüüside 

teostamise keeldu; 

Or. en 

 

 


