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27.1.2016 A8-0009/28 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) należy wyłączyć usługi publiczne i 

usługi audiowizualne z zakresu stosowania 

porozumienia, a także przyjąć ostrożne 

podejście do usług kulturalnych, bez 

uszczerbku dla zobowiązań UE podjętych 

w ramach GATS; należy dążyć do 

podjęcia ambitnych zobowiązań przez 

wszystkie strony, we wszystkich sektorach 

i na wszystkich szczeblach władzy, a w 

szczególności do dalszego otwarcia 

rynków zagranicznych w odniesieniu do 

zamówień publicznych, usług 

telekomunikacyjnych, transportowych, 

finansowych i specjalistycznych; 

(i) należy wyłączyć wszystkie usługi 

publiczne i usługi kulturalne z zakresu 

stosowania porozumienia; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iv) należy odrzucić stosowanie klauzuli 

zawieszających i zapadkowych do 

zobowiązań dotyczących dostępu do rynku 

oraz odrzucić ich stosowanie do sektorów 

wrażliwych takich jak usługi publiczne i 

kulturalne, zamówienia publiczne, tryb 4, 

transport i usługi finansowe; należy 

dopuścić odpowiednio dużą elastyczność, 

aby przywrócić kontrolę publiczną nad 

usługami świadczonymi w ogólnymi 

interesie gospodarczym; należy utrzymać 

prawo UE i państw członkowskich do 

modyfikowania swojego wykazu 

zobowiązań zgodnie z GATS; 

(iv) należy odrzucić stosowanie klauzuli 

zawieszających i zapadkowych zarówno 

do zobowiązań dotyczących dostępu do 

rynku, jak i do zobowiązań dotyczących 

traktowania narodowego; należy dopuścić 

odpowiednio dużą elastyczność, aby 

przywrócić kontrolę publiczną nad 

usługami świadczonymi w ogólnymi 

interesie gospodarczym; należy utrzymać 

prawo UE i państw członkowskich do 

modyfikowania swojego wykazu 

zobowiązań zgodnie z GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Poprawka  30 

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

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(vi) należy przyjąć ambitne podejście w 

trybie 3, starając się znieść bariery dla 

obecności handlowej oraz przy zakładaniu 

przedsiębiorstw w państwach trzecich, 

takie jak limity udziału kapitału 

zagranicznego czy wymóg prowadzenia 

działalności w formie spółki joint venture, 

co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 

dynamiki rozwoju usług świadczonych w 

trybie 1 i 4, przy zachowaniu obecnego 

poziomu ogólnounijnych zastrzeżeń; 

(vi) należy przyjąć ostrożne podejście w 

trybie 3, ponieważ takie sektory jak 

edukacja, opieka zdrowotna i inne usługi 

w zakresie potrzeb podstawowych powinny 

pozostać jedynie w publicznych rękach; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Poprawka  31 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (xiia) należy wspierać przepisy 

ograniczające konkurencję przy 

udzielaniu zamówień publicznych lub 

wprowadzające dyskryminację przy ich 

udzielaniu, gdy ma to na celu wspieranie 

działalności lokalnej na przykład dzięki 

kontyngentom na wykorzystanie zdolności 

produkcyjnej i siły roboczej czy na 

wykorzystanie usług i materiałów 

lokalnych, jak ma to miejsce u wielu stron 

negocjujących; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xii b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (xiib) należy zadbać o to, by porozumienie 

nie ograniczało dostępnej przestrzeni 

politycznej w celu reagowania na 

negatywne doświadczenia związane z 

liberalizacją oraz odpowiadania na 

demokratyczne żądania ponownej 

regulacji (w tym ponownej 

municypalizacji); 

Or. en 



 

AM\1084757PL.doc  PE576.507v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.1.2016 A8-0009/33 

Poprawka  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) należy zapewnić transgraniczny 

przepływ danych zgodnie z powszechnym 

prawem do prywatności; 

(i) należy zapewnić transgraniczny 

przepływ danych tylko wówczas, gdy jest 

zgodny z powszechnym prawem do 

prywatności;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Poprawka  34 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt vii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(vii) należy uznać, że cyfrowa innowacja 

jest czynnikiem warunkującym wzrost 

gospodarczy i wzrost wydajności całej 

gospodarki; należy uznać, że przepływy 

danych są istotną siłą napędową 

gospodarki usługowej i kluczowym 

elementem światowego łańcucha dostaw 

tradycyjnych przedsiębiorstw 

produkcyjnych, a także mają zasadnicze 

znaczenie dla rozwoju jednolitego rynku 

cyfrowego; z tego powodu należy dążyć do 

wprowadzenia pełnego zakazu wymagania 

wymuszonej lokalizacji danych oraz 

należy dopilnować, by w porozumieniu 

TiSA przewidziano przepisy 

odpowiadające na przyszłe potrzeby i 

zapobiegające rozdrobnieniu świata 

cyfrowego; należy uznać, że wymóg 

przymusowej lokalizacji, nakładający na 

usługodawców obowiązek korzystania z 

lokalnej infrastruktury lub tworzenia 

lokalnego zakładu jako warunek 

świadczenia usług, zniechęca strony do 

realizacji bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, których beneficjentami 

byłyby inne strony porozumienia; należy 

zatem dążyć do ukrócenia tego rodzaju 

praktyk w możliwie jak najszerszym 

zakresie w Europie i poza nią, 

dopuszczając jednocześnie konieczne 

(vii) należy uznać, że cyfrowa innowacja 

jest czynnikiem warunkującym wzrost 

gospodarczy i wzrost wydajności całej 

gospodarki; należy uznać, że wymóg 

przymusowej lokalizacji może – w 

pewnych okolicznościach – być konieczny, 

na podstawie uzasadnionych względów 
interesu publicznego, takich jak ochrona 

konsumentów i ochrona praw 

podstawowych; 
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wyłączenia motywowane uzasadnionymi 

względami interesu publicznego, takimi jak 

ochrona konsumentów i ochrona praw 

podstawowych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt viii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (viiia) należy sprzeciwić się koncepcji 

cyfrowych produktów i usług w ramach 

liberalizacji handlu, a zamiast tego 

podkreślić, że „cyfrowy wymiar” 

produktów i usług musi być przedmiotem 

negocjacji w kontekście pierwotnej 

klasyfikacji tych produktów i usług; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) należy upewnić się, że nie istnieją żadne 

przeszkody dla UE i jej państw 

członkowskich utrudniające utrzymanie, 

usprawnienie i stosowanie przepisów 

społecznych i dotyczących pracy, układów 

zbiorowych oraz prawodawstwa 

regulującego kwestie wjazdu do UE lub 

państwa członkowskiego, bądź też pobytu 

czasowego osób fizycznych na ich 

terytorium, w tym środków niezbędnych, 

aby zapewnić uporządkowany przepływ 

osób fizycznych przez jej granice, takich 

jak m.in. procedury wjazdu lub warunki 

wjazdu; należy zagwarantować, zgodnie z 

dyrektywą 96/71/WE w sprawie 

delegowania pracowników, stosowanie 

minimalnych warunków pracy i 

zatrudnienia państwa przyjmującego 

wobec wszystkich usługodawców 

uzyskujących dostęp do UE, obecnie i w 

przyszłości; należy zapewnić wszystkim 

pracownikom przybywającym do Europy, 

niezależnie od ich miejsca zamieszkania, 

korzystanie z takich samych praw 

pracowniczych, jak obywatele kraju 

przyjmującego, oraz zapewnić 

obowiązywanie zasady równej płacy za 

jednakową pracę; należy zapewnić 

(i) należy upewnić się, że nie istnieją żadne 

przeszkody dla UE i jej państw 

członkowskich utrudniające utrzymanie, 

usprawnienie i stosowanie przepisów 

społecznych i dotyczących pracy, układów 

zbiorowych oraz prawodawstwa 

regulującego kwestie wjazdu do UE lub 

państwa członkowskiego, bądź też pobytu 

czasowego osób fizycznych na ich 

terytorium, w tym środków niezbędnych, 

aby zapewnić uporządkowany przepływ 

osób fizycznych przez jej granice, takich 

jak m.in. procedury wjazdu lub warunki 

wjazdu; należy zagwarantować, zgodnie z 

dyrektywą 96/71/WE w sprawie 

delegowania pracowników, stosowanie 

minimalnych warunków pracy i 

zatrudnienia państwa przyjmującego 

wobec wszystkich usługodawców 

uzyskujących dostęp do UE, obecnie i w 

przyszłości; należy zapewnić wszystkim 

pracownikom przybywającym do Europy, 

niezależnie od ich miejsca zamieszkania, 

korzystanie z takich samych praw 

pracowniczych, jak obywatele kraju 

przyjmującego, oraz zapewnić 

obowiązywanie zasady równej płacy za 

jednakową pracę; należy zapewnić 
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przestrzeganie przez strony TiSA ośmiu 

podstawowych konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP); należy zwrócić się do wszystkich 

strony o ratyfikowanie i wdrożenie 

głównych norm MOP oraz propagowanie 

innych ważnych konwencji MOP oraz 

rezolucji ONZ; należy zapewnić 

przestrzeganie na terytorium UE praw 

pracy i układów zbiorowych UE i państw 

członkowskich; należy usprawnić unijny 

mechanizm monitorowania i 

egzekwowania przepisów w celu 

zapobiegania ich naruszaniu; należy 

wezwać państwa członkowskie do 

zwiększenia środków dostępnych dla 

inspektoratów pracy; należy pilnie 

zgromadzić i udostępnić szczegółowe 

informacje dotyczące liczby i rodzaju 

usługodawców prowadzących obecnie 

działalność w UE w trybie 4, w tym 

informacje na temat czasu ich pobytu; w 

przyszłości należy zapewnić bardziej 

skuteczny transgraniczny dostęp do danych 

w UE; należy ująć klauzulę ochronną, 

uniemożliwiającą przedsiębiorstwom 

obchodzenie lub naruszanie prawa do 

podejmowania działań zbiorowych poprzez 

korzystanie z pracowników z państw 

trzecich podczas negocjacji w sprawie 

układów zbiorowych oraz sporów 

pracowniczych, a także umożliwić stronom 

TiSA stosowanie wszelkich niezbędnych 

środków ochrony w przypadku wywierania 

presji na poziom płac krajowych, 

zagrożenia praw osób pracujących w 

gospodarstwie domowym lub naruszania 

innych uzgodnionych norm, zgodnie z 

ograniczeniami określonymi w art. X 

Układu GATS; należy zachęcać wszystkie 

umawiające się strony do przestrzegania 

wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 

wielonarodowych; 

ratyfikowanie i skuteczne wdrożenie przez 

strony TiSA ośmiu podstawowych 

konwencji Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (MOP); należy zwrócić się do 

wszystkich strony o ratyfikowanie i 

wdrożenie głównych norm MOP oraz 

propagowanie innych ważnych konwencji 

MOP oraz rezolucji ONZ; należy zapewnić 

przestrzeganie na terytorium UE praw 

pracy i układów zbiorowych UE i państw 

członkowskich; należy usprawnić unijny 

mechanizm monitorowania i 

egzekwowania przepisów w celu 

zapobiegania ich naruszaniu; należy 

wezwać państwa członkowskie do 

zwiększenia środków dostępnych dla 

inspektoratów pracy; należy pilnie 

zgromadzić i udostępnić szczegółowe 

informacje dotyczące liczby i rodzaju 

usługodawców prowadzących obecnie 

działalność w UE w trybie 4, w tym 

informacje na temat czasu ich pobytu; w 

przyszłości należy zapewnić bardziej 

skuteczny transgraniczny dostęp do danych 

w UE; należy ująć klauzulę ochronną, 

uniemożliwiającą przedsiębiorstwom 

obchodzenie lub naruszanie prawa do 

podejmowania działań zbiorowych poprzez 

korzystanie z pracowników z państw 

trzecich podczas negocjacji w sprawie 

układów zbiorowych oraz sporów 

pracowniczych, a także umożliwić stronom 

TiSA stosowanie wszelkich niezbędnych 

środków ochrony w przypadku wywierania 

presji na poziom płac krajowych, 

zagrożenia praw osób pracujących w 

gospodarstwie domowym lub naruszania 

innych uzgodnionych norm, zgodnie z 

ograniczeniami określonymi w art. X 

Układu GATS; należy zachęcać wszystkie 

umawiające się strony do przestrzegania 

wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 

wielonarodowych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iii) należy uznać załącznik dotyczący 

trybu 4 za żywotny interes Europy, mający 

na celu wspieranie nowej działalności 

gospodarczej, biorąc pod uwagę, że 

specjaliści z UE są dobrze wykształceni i 

mobilni, a przedsiębiorstwa z UE coraz 

bardziej potrzebują konkretnych 

umiejętności specjalistów zagranicznych w 

Europie i swojego personelu poza Europą; 

należy zagwarantować, że mobilność ta 

jest korzystna nie tylko dla przedsiębiorstw 

europejskich, ale także dla europejskich 

pracowników; 

(iii) należy uznać załącznik dotyczący 

trybu 4 za żywotny interes Europy, mający 

na celu wspieranie nowej działalności 

gospodarczej, biorąc pod uwagę, że 

specjaliści z UE są dobrze wykształceni i 

mobilni, a przedsiębiorstwa z UE coraz 

bardziej potrzebują konkretnych 

umiejętności specjalistów zagranicznych w 

Europie i swojego personelu poza Europą; 

należy zagwarantować, że mobilność ta 

jest korzystna nie tylko dla przedsiębiorstw 

europejskich, ale także dla europejskich 

pracowników; należy uznać, że kraje 

rozwijające się muszą być w stanie 

chronić swoich wykwalifikowanych i 

dobrze wykształconych specjalistów; 

należy zatem domagać się, by nie 

wprowadzano żadnego zakazu stosowania 

testów potrzeb ekonomicznych; 

Or. en 

 

 


