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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.1.2016 A8-0009/28 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – i alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

i. zárja ki a közszolgáltatásokat és az 

audiovizuális szolgáltatásokat a 

megállapodás hatálya alól, óvatos 

megközelítést alkalmazzon a kulturális 

szolgáltatások esetében a GATS-ban 

foglalt európai uniós 

kötelezettségvállalások sérelme nélkül; 

törekedjen arra, hogy az aláíró felek, az 

ágazatok és a kormányzati szintek 

ambiciózus kötelezettségeket vállaljanak, 

különösen ami a külföldi piacok további 

megnyitását illeti, tekintettel a 

közbeszerzésekre, a telekommunikációra, 

a közlekedésre, a pénzügyi és a szakmai 

szolgáltatásokra; 

i. zárja ki az összes közszolgáltatást és a 

kulturális szolgáltatásokat a megállapodás 

hatálya alól; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – iv alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iv. vesse el a felfüggesztési és az 

automatikus beemelési záradékok 

alkalmazását a piaci hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, 

továbbá vesse el az olyan érzékeny 

szektorokra történő alkalmazásukat, mint 

például a köz- és kulturális szolgáltatások, 

a közbeszerzések, a 4. módozat, a 

közlekedés és a pénzügyi szolgáltatások; 

kellő rugalmasságot tegyen lehetővé az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

újra állami ellenőrzés alá vonásához; őrizze 

meg az EU és a tagállamok jogát arra, hogy 

a GATS-egyezménnyel összhangban 

módosíthassák kötelezettségvállalásaik 

jegyzékét; 

iv. vesse el a felfüggesztési és az 

automatikus beemelési záradékok 

alkalmazását a piaci hozzáféréssel és a 

nemzeti bánásmóddal kapcsolatos összes 

kötelezettségvállalásra; kellő 

rugalmasságot tegyen lehetővé az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatások újra állami 

ellenőrzés alá vonásához; őrizze meg az 

EU és a tagállamok jogát arra, hogy a 

GATS-egyezménnyel összhangban 

módosíthassák kötelezettségvállalásaik 

jegyzékét; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Módosítás  30 

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

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – vi alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vi. a 3. módozat keretében alkalmazzon 

ambiciózus megközelítést, és törekedjen az 

üzleti jelenlét és a letelepedés előtt álló 

harmadik országbeli akadályok, például a 

külföldi tőkével kapcsolatos felső határok 

és a vegyesvállalatokra vonatkozó 

követelmények felszámolására, ami döntő 

fontosságú az 1. és a 4. szolgáltatási 

módozat keretében nyújtott szolgáltatások 

folyamatos növekedése tekintetében, 

egyúttal őrizze meg az egész EU-ra 

kiterjedő fenntartások jelenlegi szintjét; 

vi. a 3. módozat keretében alkalmazzon 

óvatos megközelítést, mivel mindig állami 

kézben kell tartani az olyan ágazatokat 

mint az oktatás, az egészségügy és más 

alapvető szolgáltatások; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Módosítás  31 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – xii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  xiia. támogassa a közbeszerzési 

szerződések odaítélése során a versenyt 

korlátozó vagy megkülönböztetést 

alkalmazó rendelkezéseket, ha a 

megkülönböztetés célja a helyi 

tevékenység támogatása például a helyi 

termelési kapacitásra és munkaerőre 

vonatkozó felhasználási kvóták vagy helyi 

szolgáltatások és nyersanyagok igénybe 

vétele révén, ahogyan az számos tárgyaló 

fél esetében történik; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – xii b alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  xiib. biztosítsa, hogy a megállapodás nem 

korlátozza az azzal kapcsolatos politikai 

mozgásteret, hogy reagáljanak a negatív 

liberalizálási tapasztalatokra és 

megfeleljenek az újraszabályozással 

kapcsolatos demokratikus igényeknek (az 

ismételten települési tulajdonba kerülést is 

ideértve); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Módosítás  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – c pont – i alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

i. biztosítsa az adatok határokon átnyúló 

áramlását, tiszteletben tartva a 

magánélethez fűződő egyetemes jogot; 

i. kizárólag abban az esetben biztosítsa az 

adatok határokon átnyúló áramlását, ha az 

összhangban van a magánélethez fűződő 

egyetemes joggal;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Módosítás  34 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – c pont – vii alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vii. ismerje el, hogy a digitális innováció a 

gazdaság egészében a gazdasági növekedés 

és a termelékenység hajtómotorja; ismerje 

el, hogy az adatáramlások a 

szolgáltatásalapú gazdaság döntő 

fontosságú hajtóerejét képezik, alapvető 

elemei a hagyományos feldolgozóipari 

vállalatok globális értékláncának, és 

elengedhetetlenek a digitális egységes piac 

kialakulásához; következésképpen 

törekedjen a kényszerített adatlokalizálási 

követelmények átfogó tiltására, és 

gondoskodjon arról, hogy a TiSA időtálló 

szabályokat tartalmazzon, és 

megakadályozza a digitális világ 

széttöredezését; vegye figyelembe, hogy az 

erőltetett lokalizációs előírások, amelyek a 

szolgáltatásnyújtás feltételeként helyi 

infrastruktúrák használatára vagy helyi 

képviselet létrehozására kényszerítik a 

szolgáltatókat, elriasztják a valamely fél 

országából indított, illetve a valamely fél 

országába irányuló közvetlen külföldi 

befektetéseket; ezért tegyen meg mindent 

annak érdekében, hogy a lehetséges 

mértékig visszaszorítsa ezeket a 

gyakorlatokat Európán belül és kívül, 

teret adva ugyanakkor a legitim közérdekű 

célokon – például fogyasztóvédelem és az 

alapvető jogok védelme – alapuló 

vii. ismerje el, hogy a digitális innováció a 

gazdaság egészében a gazdasági növekedés 

és a termelékenység hajtómotorja; vegye 

figyelembe, hogy a legitim közérdekű 

célokon – például a fogyasztóvédelmen és 

az alapvető jogok védelmén – alapuló 

erőltetett lokalizációs eljárások bizonyos 

körülmények között szükségesek lehetnek; 
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szükséges kivételeknek; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – c pont – viii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viiia. ellenezze a digitális termékek és 

szolgáltatások fogalmát a kereskedelem 

liberalizációja keretében, és helyette 

ismételje meg, hogy a termékek és 

szolgáltatások „digitális dimenziójáról” 

saját eredeti besorolásuk összefüggésében 

kell tárgyalni; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – d pont – i alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

i. biztosítsa, hogy az EU-t és tagállamait 

semmi se akadályozhassa meg a 

természetes személyeknek az Unió vagy 

egy tagállam területére való belépését vagy 

ideiglenes ott-tartózkodását szabályozó 

munkaügyi és szociális rendeletek, 

kollektív szerződések és jogszabályok 

fenntartásában, javításában és 

alkalmazásában, ideértve a természetes 

személyeknek az Unió határain keresztül 

történő szabályos mozgásának – többek 

között a belépés engedélyezésének vagy a 

belépés engedélyezése feltételeinek – 

biztosításához szükséges intézkedéseket; 

garantálja, hogy a munkavállalók 

kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelvvel 

összhangban a fogadó ország minimális 

munka- és foglalkoztatási feltételei a 

jelenben és a jövőben is minden EU-ba 

belépő szolgáltatóra alkalmazandók 

legyenek; biztosítsa, hogy az Európába 

érkező valamennyi munkavállaló 

származási országára tekintet nélkül a 

fogadó ország állampolgáraival megegyező 

munkavállalói jogokat élvezzen, és hogy 

tiszteletben tartsák az egyenlő munkáért 

egyenlő díjazás elvét; biztosítsa, hogy a 

TiSA részes felei tiszteletben tartsák a 

i. biztosítsa, hogy az EU-t és tagállamait 

semmi se akadályozhassa meg a 

természetes személyeknek az Unió vagy 

egy tagállam területére való belépését vagy 

ideiglenes ott-tartózkodását szabályozó 

munkaügyi és szociális rendeletek, 

kollektív szerződések és jogszabályok 

fenntartásában, javításában és 

alkalmazásában, ideértve a természetes 

személyeknek az Unió határain keresztül 

történő szabályos mozgásának – többek 

között a belépés engedélyezésének vagy a 

belépés engedélyezése feltételeinek – 

biztosításához szükséges intézkedéseket; 

garantálja, hogy a munkavállalók 

kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelvvel 

összhangban a fogadó ország minimális 

munka- és foglalkoztatási feltételei a 

jelenben és a jövőben is minden EU-ba 

belépő szolgáltatóra alkalmazandók 

legyenek; biztosítsa, hogy az Európába 

érkező valamennyi munkavállaló 

származási országára tekintet nélkül a 

fogadó ország állampolgáraival megegyező 

munkavállalói jogokat élvezzen, és hogy 

tiszteletben tartsák az egyenlő munkáért 

egyenlő díjazás elvét; biztosítsa, hogy a 

TiSA részes felei ratifikálják és 
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Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

nyolc alapegyezményét; kérje fel az összes 

felet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

fő normáinak ratifikálására és 

végrehajtására, és mozdítsa elő a többi 

vonatkozó ILO-egyezményt és ENSZ-

határozatot; biztosítsa az EU és a 

tagállamok munkajogának és kollektív 

megállapodásának tiszteletben tartását az 

EU területén; erősítse az EU ellenőrzési és 

végrehajtási mechanizmusát a 

jogsértésektől való visszatartás érdekében; 

sürgesse a tagállamokat, hogy növeljék a 

munkaügyi felügyeletek rendelkezésére 

álló erőforrásokat; sürgősen állítson össze 

és nyújtson be részletes információkat a 4. 

szolgáltatásnyújtási mód keretében jelenleg 

az EU-ban tevékenykedő szolgáltatók 

számáról és típusáról, többek között 

tartózkodásuk időtartamáról is; biztosítsa 

az adatokhoz való határokon átnyúló 

hozzáférés hatékonyabbá tételét a jövőben 

az Unión belül; építsen be egy olyan 

záradékot, amely megakadályozza a 

vállalkozásokat abban, hogy a kollektív 

szerződésekkel és munkaügyi vitákkal 

kapcsolatos tárgyalásokon harmadik 

országokból származó munkavállalók 

alkalmazása révén kijátsszák vagy 

meggyengítsék a szervezett fellépéshez 

való jogot, és tegye lehetővé a TiSA részes 

felei számára a GATS X. cikkében foglalt 

korlátozásokkal összhangban minden 

szükséges védintézkedés alkalmazását, 

amennyiben nyomás alá kerülnek a hazai 

bérek, a veszélybe kerülnek a hazai 

munkavállalók jogai, vagy más, 

megállapodás szerinti jogok sérülnek; 

ösztönözze arra az összes szerződő felet, 

hogy tartsák tiszteletben az OECD 

nemzetközi vállalatokra vonatkozó 

irányadó elveit; 

ténylegesen végrehajtsák a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc 

alapegyezményét; kérje fel az összes felet a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fő 

normáinak ratifikálására és végrehajtására, 

és mozdítsa elő a többi vonatkozó ILO-

egyezményt és ENSZ-határozatot; 

biztosítsa az EU és a tagállamok 

munkajogának és kollektív 

megállapodásának tiszteletben tartását az 

EU területén; erősítse az EU ellenőrzési és 

végrehajtási mechanizmusát a 

jogsértésektől való visszatartás érdekében; 

sürgesse a tagállamokat, hogy növeljék a 

munkaügyi felügyeletek rendelkezésére 

álló erőforrásokat; sürgősen állítson össze 

és nyújtson be részletes információkat a 4. 

szolgáltatásnyújtási mód keretében jelenleg 

az EU-ban tevékenykedő szolgáltatók 

számáról és típusáról, többek között 

tartózkodásuk időtartamáról is; biztosítsa 

az adatokhoz való határokon átnyúló 

hozzáférés hatékonyabbá tételét a jövőben 

az Unión belül; építsen be egy olyan 

záradékot, amely megakadályozza a 

vállalkozásokat abban, hogy a kollektív 

szerződésekkel és munkaügyi vitákkal 

kapcsolatos tárgyalásokon harmadik 

országokból származó munkavállalók 

alkalmazása révén kijátsszák vagy 

meggyengítsék a szervezett fellépéshez 

való jogot, és tegye lehetővé a TiSA részes 

felei számára a GATS X. cikkében foglalt 

korlátozásokkal összhangban minden 

szükséges védintézkedés alkalmazását, 

amennyiben nyomás alá kerülnek a hazai 

bérek, a veszélybe kerülnek a hazai 

munkavállalók jogai, vagy más, 

megállapodás szerinti jogok sérülnek; 

ösztönözze arra az összes szerződő felet, 

hogy tartsák tiszteletben az OECD 

nemzetközi vállalatokra vonatkozó 

irányadó elveit; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iii. a 4. módozatról szóló mellékletet 

ismerje el Európa offenzív érdekeként, 

mivel az uniós szakemberek jól képzettek 

és mobilisak, továbbá az uniós 

vállalatoknak egyre nagyobb szükségük 

van Európán belüli külföldi szakemberek 

és Európán kívüli személyzetük egyedi 

készségeire az új üzleti tevékenységek 

kialakításának támogatásához; biztosítsa, 

hogy ez a mobilitás az európai vállalatok 

mellett az európai munkavállalók számára 

is előnyös legyen; 

iii. a 4. módozatról szóló mellékletet 

ismerje el Európa offenzív érdekeként, 

mivel az uniós szakemberek jól képzettek 

és mobilisak, továbbá az uniós 

vállalatoknak egyre nagyobb szükségük 

van Európán belüli külföldi szakemberek 

és Európán kívüli személyzetük egyedi 

készségeire az új üzleti tevékenységek 

kialakításának támogatásához; biztosítsa, 

hogy ez a mobilitás az európai vállalatok 

mellett az európai munkavállalók számára 

is előnyös legyen; ismerje el, hogy a 

fejlődő országoknak esetleg képesnek kell 

lenniük megvédeni szakképzett és 

magasabban képzett szakembereiket; kérje 

ezért, hogy ne vezessenek be horizontális 

tilalmat a gazdasági szükségesség 

vizsgálatának alkalmazására 

vonatkozóan; 

Or. en 

 

 


