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27.1.2016 A8-0009/28 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul i 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

i. să excludă serviciile publice și serviciile 

audiovizuale din domeniul de aplicare a 

acordului și să adopte o abordare 

prudentă cu privire la serviciile culturale, 

fără a aduce atingere angajamentelor 

asumate de UE în GATS; să urmărească 

angajamente ambițioase la nivelul 

părților, sectoarelor și nivelurilor de 

guvernare, în special un nivel mai ridicat 

de deschidere a piețelor străine în 

domeniul achizițiilor publice, 

telecomunicațiilor, transportului și 

serviciilor financiare și profesionale; 

i. să excludă toate serviciile publice și 

serviciile culturale din domeniul de 

aplicare a acordului; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul iv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iv. să respingă aplicarea clauzei standstill 

(„clauza de înghețare”) și a clauzei ratchet 

(„clauza de clichet”) în cazul 

angajamentelor privind accesul pe piață și 

să respingă aplicarea acestora în sectoare 

sensibile, cum ar fi serviciile publice și 

serviciile culturale, achizițiile publice, 

„modul 4”, transportul și serviciile 

financiare; să permită suficientă 

flexibilitate pentru a readuce serviciile de 

interes economic general înapoi sub control 

public; să mențină dreptul UE și al statelor 

membre de a modifica lista proprie de 

angajamente în conformitate cu GATS; 

iv. să respingă aplicarea clauzei standstill 

(„clauza de înghețare”) și a clauzei ratchet 

(„clauza de clichet”) atât în cazul 

angajamentelor privind accesul pe piață, 

cât și al angajamentelor privind 

tratamentul național; să permită suficientă 

flexibilitate pentru a readuce serviciile de 

interes economic general înapoi sub control 

public; să mențină dreptul UE și al statelor 

membre de a modifica lista proprie de 

angajamente în conformitate cu GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Amendamentul  30 

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

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul vi 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

vi. să aibă o abordare ambițioasă în ceea ce 

privește „modul 3”, vizând îndepărtarea 

barierelor din țările terțe pentru prezența 

comercială și stabilirea societăților, cum 

ar fi plafoanele la capitalurile străine și 

cerințele privind societățile mixte, aspect 

cu o relevanță crucială în ceea ce privește 

stimularea îmbunătățirii serviciilor 

furnizate prin „modurile 1 și 4”, păstrând 

totodată nivelul actual al rezervelor 

aplicabile în cadrul UE; 

vi. să aibă o abordare prudentă în ceea ce 

privește „modul 3”, deoarece sectoare 

precum educația, îngrijirea și alte servicii 

primare ar trebui să fie doar pe mâini 

publice; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Amendamentul  31 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul xiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  xiia. să sprijine dispozițiile care limitează 

concurența în ceea ce privește atribuirea 

contractelor de achiziții publice sau care 

introduc o discriminare în ceea ce privește 

atribuirea lor, dacă acestea au ca scop să 

favorizeze activitatea locală, de exemplu 

prin intermediul cotelor de utilizare a 

capacității de producție, a forței de muncă 

sau a serviciilor și a materialelor locale, 

astfel cum este cazul pentru numeroase 

părți la negociere; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul xiib (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  xiib. să asigure că acordul nu limitează 

marja de politică disponibilă pentru a 

răspunde la experiențele de liberalizare 

negative și a satisface cererile 

democratice pentru rereglementare 

(inclusiv remunicipalizare); 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

27.1.2016 A8-0009/33 

Amendamentul  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera c – subpunctul i 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

i. să se asigure că fluxurile transfrontaliere 

de date respectă dreptul universal la viață 

privată; 

i. să se asigure fluxurile transfrontaliere de 

date doar dacă respectă dreptul universal 

la viață privată;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Amendamentul  34 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera c – subpunctul vii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

vii. să recunoască faptul că inovarea 

digitală este un motor al creșterii 

economice și al productivității în întreaga 

economie; să recunoască faptul că 

fluxurile de date sunt un motor esențial al 

economiei serviciilor, un element esențial 

al lanțului valoric global al 

întreprinderilor de producție tradiționale 

și că sunt esențiale pentru dezvoltarea 

pieței unice digitale; să urmărească, prin 

urmare, o interdicție globală a cerințelor 

de localizare forțată a datelor și să se 

asigure că TiSA conține norme adaptate 

exigențelor viitoare și că previne 

fragmentarea mediului digital; să aibă în 

vedere faptul că cerințele de localizare 

forțată, care impun prestatorilor de 

servicii, ca o condiție de furnizare a 

serviciilor, să utilizeze infrastructura 

locală sau să constituie o prezență locală, 

împiedică investițiile străine directe de la 

și către o anumită parte; să depună, prin 

urmare, toate eforturile pentru a pune 

capăt acestor practici, în măsura 

posibilului în interiorul și în afara 

Europei, permițând, totodată, exceptări 
necesare în scopuri publice legitime, cum 

ar fi protecția consumatorilor și protecția 

drepturilor fundamentale; 

vii. să recunoască faptul că inovarea 

digitală este un motor al creșterii 

economice și al productivității în întreaga 

economie; să aibă în vedere faptul că, în 

anumite circumstanțe, cerințele de 

localizare forțată pot fi necesare în scopuri 

publice legitime, cum ar fi protecția 

consumatorilor și protecția drepturilor 

fundamentale; 
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera c – subpunctul viiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viiia. să se opună conceptului de produse 

și servicii digitale în liberalizarea 

comerțului și, în schimb, să reitereze că 

„dimensiunea digitală” a produselor și 

serviciilor trebuie să fie negociată în 

contextul clasificărilor originale 

respective ale acestora; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – subpunctul i 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

i. să se asigure că nimic din TiSA nu va 

împiedica UE și statele sale membre să 

mențină, să îmbunătățească și să aplice 

norme în domeniul social și al muncii, 

acorduri colective și legislație referitoare la 

intrarea sau la șederea temporară pe 

teritoriul UE sau al statelor membre, 

inclusiv măsuri necesare pentru a asigura 

circulația în ordine a persoanelor fizice 

peste granițele sale, cum ar fi, printre 

altele, admiterea sau condițiile de admitere 

pentru intrare; să se asigure, în 

conformitate cu Directiva 96/71/CE 

privind detașarea lucrătorilor, că termenii 

și condițiile minime de angajare din țara-

gazdă sunt aplicabile pentru orice furnizor 

de servicii care are acces pe piața din UE, 

în prezent și în viitor; să se asigure că toți 

lucrătorii care vin în Europa, indiferent de 

țara lor de origine, beneficiază de aceleași 

drepturi de muncă precum resortisanții 

țării-gazdă și că se respectă principiul 

egalității de remunerare pentru muncă 

egală; să se asigure că cele opt convenții 

fundamentale ale Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM) sunt 

respectate de către părțile la TiSA; să 

invite toate părțile să ratifice și să pună în 

i. să se asigure că nimic din TiSA nu va 

împiedica UE și statele sale membre să 

mențină, să îmbunătățească și să aplice 

norme în domeniul social și al muncii, 

acorduri colective și legislație referitoare la 

intrarea sau la șederea temporară pe 

teritoriul UE sau al statelor membre, 

inclusiv măsuri necesare pentru a asigura 

circulația în ordine a persoanelor fizice 

peste granițele sale, cum ar fi, printre 

altele, admiterea sau condițiile de admitere 

pentru intrare; să se asigure, în 

conformitate cu Directiva 96/71/CE 

privind detașarea lucrătorilor, că termenii 

și condițiile minime de angajare din țara-

gazdă sunt aplicabile pentru orice furnizor 

de servicii care are acces pe piața din UE, 

în prezent și în viitor; să se asigure că toți 

lucrătorii care vin în Europa, indiferent de 

țara lor de origine, beneficiază de aceleași 

drepturi de muncă precum resortisanții 

țării-gazdă și că se respectă principiul 

egalității de remunerare pentru muncă 

egală; să se asigure că cele opt convenții 

fundamentale ale Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM) sunt 

ratificate și aplicate efectiv de către părțile 

la TiSA; să invite toate părțile să ratifice și 
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aplicare principalele standarde OIM și să 

promoveze alte convenții OIM și rezoluții 

ONU relevante; să se asigure că legislația 

UE și a statelor membre în domeniul 

muncii și acordurile colective sunt 

respectate pe teritoriul UE; să consolideze 

mecanismul de monitorizare și de 

executare al UE, pentru a preveni 

încălcările; să îndemne statele membre să 

suplimenteze resursele disponibile pentru 

inspectoratele de muncă; să întocmească și 

să prezinte urgent informații detaliate cu 

privire la numărul și tipul furnizorilor de 

servicii care operează în prezent în UE în 

temeiul „modului 4”, inclusiv durata 

șederii lor; să asigure o eficiență mult mai 

mare a accesului transfrontalier la date în 

cadrul UE, în viitor; să includă o clauză de 

siguranță care să interzică societăților să 

evite sau să submineze dreptul la acțiuni 

sindicale, prin utilizarea de lucrători din 

țări terțe în timpul negocierii contractelor 

colective și a litigiilor în dreptul muncii, și 

să permită participanților la TiSA aplicarea 

oricărei garanții necesare, în cazul unei 

presiuni asupra salariilor la nivel național, 

al periclitării drepturilor lucrătorilor 

naționali sau al încălcării altor standarde 

convenite, în conformitate cu limitările 

prevăzute la articolul X din GATS; să 

încurajeze toate părțile contractante să 

respecte Orientările OCDE privind 

companiile multinaționale; 

să pună în aplicare principalele standarde 

OIM și să promoveze alte convenții OIM și 

rezoluții ONU relevante; să se asigure că 

legislația UE și a statelor membre în 

domeniul muncii și acordurile colective 

sunt respectate pe teritoriul UE; să 

consolideze mecanismul de monitorizare și 

de executare al UE, pentru a preveni 

încălcările; să îndemne statele membre să 

suplimenteze resursele disponibile pentru 

inspectoratele de muncă; să întocmească și 

să prezinte urgent informații detaliate cu 

privire la numărul și tipul furnizorilor de 

servicii care operează în prezent în UE în 

temeiul „modului 4”, inclusiv durata 

șederii lor; să asigure o eficiență mult mai 

mare a accesului transfrontalier la date în 

cadrul UE, în viitor; să includă o clauză de 

siguranță care să interzică societăților să 

evite sau să submineze dreptul la acțiuni 

sindicale, prin utilizarea de lucrători din 

țări terțe în timpul negocierii contractelor 

colective și a litigiilor în dreptul muncii, și 

să permită participanților la TiSA aplicarea 

oricărei garanții necesare, în cazul unei 

presiuni asupra salariilor la nivel național, 

al periclitării drepturilor lucrătorilor 

naționali sau al încălcării altor standarde 

convenite, în conformitate cu limitările 

prevăzute la articolul X din GATS; să 

încurajeze toate părțile contractante să 

respecte Orientările OCDE privind 

companiile multinaționale; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – subpunctul iii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iii. să recunoască anexa privind „modul 4” 

ca interes ofensiv al Europei, având în 

vedere că forța de muncă din UE dispune 

de o bună pregătire și de mobilitate, iar 

societățile din UE solicită tot mai mult 

competențe specifice de la forța de muncă 

străină aflată în Europa și de la personalul 

lor din afara Europei, pentru a sprijini 

demararea de noi activități economice; să 

se asigure că această mobilitate este 

avantajoasă nu doar pentru societățile 

europene, ci și pentru lucrătorii europeni; 

iii. să recunoască anexa privind „modul 4” 

ca interes ofensiv al Europei, având în 

vedere că forța de muncă din UE dispune 

de o bună pregătire și de mobilitate, iar 

societățile din UE solicită tot mai mult 

competențe specifice de la forța de muncă 

străină aflată în Europa și de la personalul 

lor din afara Europei, pentru a sprijini 

demararea de noi activități economice; să 

se asigure că această mobilitate este 

avantajoasă nu doar pentru societățile 

europene, ci și pentru lucrătorii europeni; 

să recunoască faptul că țările în curs de 

dezvoltare ar putea avea nevoie să fie 

capabile să își protejeze specialiștii 

competenți și bine pregătiți; să solicite, 

prin urmare, să nu se introducă nicio 

interdicție generală legată de aplicarea de 

teste privind necesitățile economice; 

Or. en 

 

 


