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27.1.2016 A8-0009/28 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marie-

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233 (INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka b – točka i 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

i. naj izključi javne in avdiovizualne 

storitve iz področja uporabe sporazuma in 

naj previdno pristopa k področju 

kulturnih storitev, brez poseganja v zaveze 

EU v okviru GATS; naj si prizadeva za 

ambiciozne zaveze vseh strani, v vseh 

sektorjih in na vseh ravneh vlade, zlasti za 

nadaljnje odpiranje tujih trgov kar zadeva 

javna naročila, telekomunikacije, prevoz 

ter finančne in strokovne storitve; 

i. naj izključi vse javne in kulturne storitve 

iz področja uporabe sporazuma; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Predlog spremembe  29 

Stelios Kuloglu (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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka b – točka iv 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iv. naj zavrne uporabo klavzul o mirovanju 

in zaskočnih klavzul za zaveze glede 

dostopa do trga in naj zavrne njihovo 

uporabo v občutljivih sektorjih, kot so 

javne in kulturne storitve, javna naročila, 

način 4, promet in finančne storitve; naj 

dopusti dovolj prožnosti, da se storitve 

splošnega ekonomskega interesa privedejo 

nazaj v javni nadzor; naj ohrani pravico EU 

in držav članic, da spremenijo svoje 

časovne načrte obveznosti v skladu z 

GATS; 

iv. naj zavrne uporabo klavzul o mirovanju 

in zaskočnih klavzul za zaveze glede 

dostopa do trga in zaveze glede nacionalne 

obravnave; naj dopusti dovolj prožnosti, da 

se storitve splošnega ekonomskega interesa 

privedejo nazaj v javni nadzor; naj ohrani 

pravico EU in držav članic, da spremenijo 

svoje časovne načrte obveznosti v skladu z 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Predlog spremembe  30 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Eleonora Forenza, Malin Björk, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka b – točka vi 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

vi. naj zavzame ambiciozen pristop v 

načinu 3 s prizadevanji za odpravo ovir za 

trgovinsko navzočnost in ustanavljanje v 

tretjih državah, kot so omejitve tujega 

lastniškega deleža in zahteve glede 

skupnih naložb, kar je bistvenega pomena 

z vidika vedno večje rasti storitev, ki se 

izvajajo v načinih 1 in 4, ob istočasnem 

ohranjanju sedanje ravni pridržkov na 

ravni celotne EU; 

vi. naj zavzame previden pristop v načinu 

3, saj bi morali biti sektorji, kot so 

izobraževanje, varstvo in druge osnovne 

storitve, v javnih rokah; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Predlog spremembe  31 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka b – točka xii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  xiia. naj podpre določbe, ki omejujejo 

konkurenco pri pogodbah o izvedbi 

javnega naročila ali vpeljujejo 

diskriminacijo v njihovo dodeljevanje, 

kadar so namenjene spodbujanju lokalnih 

poslovnih dejavnosti, na primer prek 

uporabe kvot za spoštovanje lokalne 

produktivne zmogljivosti, delovne sile, 

storitev oziroma materialov, kot to počne 

veliko pogajalskih strani; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka b – točka xii b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  xiib. naj zagotovi, da sporazum ne bo 

omejil področja političnega delovanja, ki 

je na voljo za odzivanje na negativne 

izkušnje glede liberalizacije in za 

izpolnjevanje demokratičnih zahtev za 

ponovno regulacijo (vključno s ponovno 

municipalizacijo); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Predlog spremembe  33 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka c – točka i 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

i. naj zagotovi čezmejne podatkovne 

tokove v skladu s splošno pravico do 

zasebnosti; 

i. naj zagotovi čezmejne podatkovne 

tokove samo, če so skladni s splošno 

pravico do zasebnosti;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Predlog spremembe  34 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, 

Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka c – točka vii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

vii. naj prizna, da so digitalne inovacije 

gonilna sila gospodarske rasti in 

produktivnosti v celotnem gospodarstvu; 

naj prizna, da so podatkovni tokovi 

ključno gonilo storitvenega gospodarstva, 

bistveni element globalne vrednostne 

verige tradicionalnih proizvodnih podjetij 

in izredno pomembni za razvoj enotnega 

digitalnega trga; naj zato poskuša doseči 

celovito prepoved zahtev za prisilno 

lokalizacijo podatkov ter zagotoviti, da bo 

sporazum TiSA vključeval pravila, ki bodo 

primerna tudi v prihodnosti, in 

preprečeval razdrobitev digitalnega sveta; 

naj upošteva, da zahteve po prisilni 

lokalizaciji podatkov, tj., da morajo 

ponudniki storitev kot pogoj za 

opravljanje storitev uporabljati lokalno 

infrastrukturo ali vzpostaviti lokalno 

prisotnost, odvračajo neposredne tuje 

investicije iz podpisnic in vanje;; zato naj 

si prizadeva za omejevanje takšnih praks, 

kolikor je v Evropi in zunaj nje mogoče, 

obenem pa poskuša omogočiti potrebne 

izjeme, ki bodo temeljile na legitimnih 

javnih namenih, kot sta varstvo podatkov 

in zaščita temeljnih pravic; 

vii. naj prizna, da so digitalne inovacije 

gonilna sila gospodarske rasti in 

produktivnosti v celotnem gospodarstvu; 

naj upošteva, da so zahteve po prisilni 

lokalizaciji podatkov lahko v nekaterih 

primerih potrebne in temeljijo na 

legitimnih javnih namenih, kot sta varstvo 

podatkov in zaščita temeljnih pravic; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka c – točka viii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  viiia. naj nasprotuje pojmu digitalnih 

proizvodov in storitev pri trgovinski 

liberalizaciji, ter naj raje ponovno potrdi, 

da se je treba o „digitalni razsežnosti“ 

proizvodov in storitev pogajati v okviru 

njihovih prvotnih klasifikacij; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Predlog spremembe  36 

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

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 

Matt Carthy, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka d – točka i 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

i. naj zagotovi, da EU in njenim državam 

članicam nič ne bo preprečevalo, da 

ohranijo, izboljšajo in uporabijo delovne in 

socialne predpise, kolektivne pogodbe ter 

zakonodaje, ki urejajo vstop fizičnih oseb 

na njihovo ozemlje ali njihovo začasno 

prebivanju tam, vključno z ukrepi, 

potrebnimi za zagotovitev, da se fizične 

osebe lahko nemoteno premikajo prek 

meja, vključno s sprejemom ali pogoji za 

vstop; naj v skladu z Direktivo 96/71/ES o 

napotitvi delavcev zagotovi, da se lahko za 

vse ponudnike storitev, ki dostopajo do 

EU, danes in v prihodnosti uporabljajo 

minimalni pogoji za zaposlitev države 

gostiteljice; naj zagotovi, da vsi delavci, ki 

pridejo v Evropo, ne glede na njihovo 

matično državo, uživajo enake pravice 

delavcev kot državljani države gostiteljice 

ter da se spoštuje načelo enakega plačila za 

enako delo; naj zagotovi, da podpisnice 

sporazuma TiSA spoštujejo osem 

temeljnih konvencij Mednarodne 

organizacije dela; naj vse podpisnice 

pozove, naj ratificirajo in izvajajo 

najpomembnejše standarde Mednarodne 

organizacije dela in spodbujajo druge 

ustrezne konvencije te organizacije in 

i. naj zagotovi, da EU in njenim državam 

članicam nič ne bo preprečevalo, da 

ohranijo, izboljšajo in uporabijo delovne in 

socialne predpise, kolektivne pogodbe ter 

zakonodaje, ki urejajo vstop fizičnih oseb 

na njihovo ozemlje ali njihovo začasno 

prebivanju tam, vključno z ukrepi, 

potrebnimi za zagotovitev, da se fizične 

osebe lahko nemoteno premikajo prek 

meja, vključno s sprejemom ali pogoji za 

vstop; naj v skladu z Direktivo 96/71/ES o 

napotitvi delavcev zagotovi, da se lahko za 

vse ponudnike storitev, ki dostopajo do 

EU, danes in v prihodnosti uporabljajo 

minimalni pogoji za zaposlitev države 

gostiteljice; naj zagotovi, da vsi delavci, ki 

pridejo v Evropo, ne glede na njihovo 

matično državo, uživajo enake pravice 

delavcev kot državljani države gostiteljice 

ter da se spoštuje načelo enakega plačila za 

enako delo; naj zagotovi, da podpisnice 

sporazuma TiSA ratificirajo in učinkovito 

izvajajo osem temeljnih konvencij 

Mednarodne organizacije dela; naj vse 

podpisnice pozove, naj ratificirajo in 

izvajajo najpomembnejše standarde 

Mednarodne organizacije dela in 

spodbujajo druge ustrezne konvencije te 
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resolucije OZN; naj zagotovi, da se na 

ozemlju EU spoštuje delovna zakonodaja 

in kolektivne pogodbe EU in držav članic; 

naj okrepi mehanizem EU za spremljanje 

in uveljavljanje, da bi se preprečevale 

kršitve; naj pozove države članice k 

povečanju sredstev za inšpektorate za delo; 

naj nujno zbere in predstavi podrobne 

informacije o številu in vrsti ponudnikov 

storitev, ki trenutno delujejo v EU v načinu 

4, vključno s trajanjem njihovega 

prebivanja; naj v prihodnosti zagotovi 

občutno bolj učinkovit čezmejni dostop do 

podatkov v EU; naj vključi varnostno 

klavzulo, ki bo podjetjem preprečevala 

nespoštovanje ali ogrožanje pravice do 

kolektivnega ukrepanja z uporabo delavcev 

iz tretjih držav med pogajanji o kolektivnih 

pogodbah in delovnimi spori, in 

sodelujočim v sporazumu TiSA omogoči 

uporabo vseh potrebnih zaščitnih ukrepov 

v primeru pritiska na domače plače, 

ogrožanja pravic domačih delavcev ali 

kršenja drugih dogovorjenih standardov, v 

skladu z omejitvami, določenimi v členu X 

sporazuma GATS; naj vse podpisnice 

pozove, naj upoštevajo smernice OECD za 

multinacionalna podjetja; 

organizacije in resolucije OZN; naj 

zagotovi, da se na ozemlju EU spoštuje 

delovna zakonodaja in kolektivne pogodbe 

EU in držav članic; naj okrepi mehanizem 

EU za spremljanje in uveljavljanje, da bi se 

preprečevale kršitve; naj pozove države 

članice k povečanju sredstev za 

inšpektorate za delo; naj nujno zbere in 

predstavi podrobne informacije o številu in 

vrsti ponudnikov storitev, ki trenutno 

delujejo v EU v načinu 4, vključno s 

trajanjem njihovega prebivanja; naj v 

prihodnosti zagotovi občutno bolj 

učinkovit čezmejni dostop do podatkov v 

EU; naj vključi varnostno klavzulo, ki bo 

podjetjem preprečevala nespoštovanje ali 

ogrožanje pravice do kolektivnega 

ukrepanja z uporabo delavcev iz tretjih 

držav med pogajanji o kolektivnih 

pogodbah in delovnimi spori, in 

sodelujočim v sporazumu TiSA omogoči 

uporabo vseh potrebnih zaščitnih ukrepov 

v primeru pritiska na domače plače, 

ogrožanja pravic domačih delavcev ali 

kršenja drugih dogovorjenih standardov, v 

skladu z omejitvami, določenimi v členu X 

sporazuma GATS; naj vse podpisnice 

pozove, naj upoštevajo smernice OECD za 

multinacionalna podjetja; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka d – točka iii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iii. naj prizna, da ima priloga k načinu 4 

ofenziven interes za Evropo glede na to, da 

so strokovnjaki iz EU izobraženi in 

mobilni ter da podjetja iz EU potrebujejo 

vse več posebnih znanj in spretnosti tujih 

strokovnjakov v Evropi in svojega osebja 

zunaj Evrope, da bi podprla uvajanje novih 

poslovnih dejavnosti; naj zagotovi, da ta 

mobilnost ne bo koristila le evropskim 

podjetjem, temveč tudi evropskim 

delavcem; 

iii. naj prizna, da ima priloga k načinu 4 

ofenziven interes za Evropo glede na to, da 

so strokovnjaki iz EU izobraženi in 

mobilni ter da podjetja iz EU potrebujejo 

vse več posebnih znanj in spretnosti tujih 

strokovnjakov v Evropi in svojega osebja 

zunaj Evrope, da bi podprla uvajanje novih 

poslovnih dejavnosti; naj zagotovi, da ta 

mobilnost ne bo koristila le evropskim 

podjetjem, temveč tudi evropskim 

delavcem; naj prizna, da bodo države v 

razvoju mogoče potrebovale zaščito svojih 

usposobljenih in dobro izobraženih 

strokovnjakov; zato naj zahteva, da se ne 

uvede nobena splošna prepoved uporabe 

preverjanja gospodarskih potreb; 

Or. en 

 

 


