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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.1.2016 A8-0009/38 

Muudatusettepanek  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, 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 d – alapunkt vii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  vii a. tagada, et ametiasutused ega 

tervisekindlustusettevõtjad ei sunniks 

kodanikke saama ravi välismaal, välja 

arvatud juhul, kui kõnealune ravi ei ole 

koduriigis kättesaadav; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/39 

Muudatusettepanek  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, 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 e – alapunkt i 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

i. saavutada leping, mis sisaldab 

ambitsioonikat, kuid siiski 

tasakaalustatud lisa, mis hõlmab igat liiki, 

finantsteenuste, eelkõige pangandus ja 

kindlustusteenuste osutamist, mis läheb 
teenustekaubanduse üldlepingu 

finantsteenuseid käsitlevast lisast 

kaugemale ning mis edendab pikaajalist 

jätkusuutlikku majanduskasvu kooskõlas 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega; 

püüelda finantssüsteemi stabiilsuse ja 

üksikute finantsasutuste tugevdamise 

poole, tagades täieliku kooskõla 

kriisijärgse õiguskeskkonnaga ning õiglase 

konkurentsi finantsteenuste osutajate vahel; 

saavutada leping, mis rangematele nõuetele 

suunatud finantseeskirjade ühtlustamise 

ning finantsteenuste laiema valiku kaudu 

pakub Euroopa tarbijatele väärtust ja 

kaitset; seada eesmärgiks tarbijate 

asjakohane kaitse, sealhulgas andmekaitse 

ja õigus eraelu puutumatusele, samuti 

arusaadava ja täpse teabe esitamine, mis on 

teabe asümmeetria vähendamiseks 

hädavajalik; 

i. mitte võtta täiendavaid kohustusi 

finantsteenuste liberaliseerimiseks, kuna 

finantsteenuste puudulik reguleerimine 

oli üks 2008. aasta finantskriisi peamisi 

põhjuseid; lükata teenustekaubanduse 

lepingus tagasi mis tahes säte, millega 

muudetakse võimalikuks pangandus- ja 

finantsalastest usaldatavusnõuetest ja 

õigusaktidest möödahiilimine; püüelda 

finantssüsteemi stabiilsuse ja üksikute 

finantsasutuste tugevdamise poole, tagades 

täieliku kooskõla kriisijärgse 

õiguskeskkonnaga ning õiglase 

konkurentsi finantsteenuste osutajate 

vahel; saavutada leping, mis rangematele 

nõuetele suunatud finantseeskirjade 

ühtlustamise ning finantsteenuste laiema 

valiku kaudu pakub Euroopa tarbijatele 

väärtust ja kaitset; seada eesmärgiks 

tarbijate asjakohane kaitse, sealhulgas 

andmekaitse ja õigus eraelu 

puutumatusele, samuti arusaadava ja täpse 

teabe esitamine, mis on teabe asümmeetria 

vähendamiseks hädavajalik;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/40 

Muudatusettepanek  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, 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 e – alapunkt vii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  vii a. tagada riikide vastutustundliku 

laenuandmise ja -võtmise alaste ÜRO 

Kaubandus- ja Arengukonverentsi 

põhimõtete järgimine; tagada kõigi 

finantsteenuste puhul laenuandjate ja -

võtjate vastastikune vastutus; mitte 

unustada läbirääkimiste käigus ära 

vajadust tagada võla jätkusuutlikkus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/41 

Muudatusettepanek  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 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 f – alapunkt ii 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

ii. taotleda välisturgudele juurdepääsu 

suurendamist ja konkurentsivastaste 

reguleerivate tavade vähendamist, pidades 

eriti silmas tavu, mis on keskkonnale 

kahjulikud ja vähendavad 

transporditeenuste tõhusust, ning ELi 

mittekuuluvate riikide kehtestatud 

piiranguid välisomandi suhtes, 

kindlustades juriidiliselt riigiasutustele 

õiguse transporti reguleerida ja vastutada 

ühistranspordi tagamise eest; tegeleda 

kabotaažisektoris kehtivate piirangutega 

ja vältida vedajate veoseta naasmist 

vastuvõtvast riigist, eeskätt mere- ja 

lennutransporti käsitlevates lisades; 

ii. tagada kodumaiste kokkulepete (nt 

Põhja-Ameerika Jonesi akt, mis puudutab 

kabotaažisektorit) ülimuslikkus 

vabakaubanduslepingute suhtes, püüdes 

samal ajal muuta neid kokkuleppeid, mis 

on keskkonnale kahjulikud ja vähendavad 

transporditeenuste tõhusust, ning 

kindlustades juriidiliselt riigiasutustele 

õiguse transporti reguleerida ja vastutada 

ühistranspordi tagamise eest;  

Or. en 



 

AM\1084756ET.doc  PE576.507v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/42 

Muudatusettepanek  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 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 f – alapunkt vi 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

vi. püüelda selle poole, et konkureeriva 

postisektori liberaliseerimine, millest 

sõltub teenuste ja digitaalmajanduse 

edasine areng, ning universaalsete 

postiteenuste kaitse, mis on keskse 

tähtsusega majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel, 

oleks õiges tasakaalus; sellest tulenevalt 

vältida konkurentsivastast 

ristsubsideerimist ja parandada 

juurdepääsu ELi mittekuuluvate riikide 

turgudele, tagades seejuures iga osalise 

kindlaks määratud üldiste 

teenusekohustuste täitmise; 

vi. rõhutada, kui olulised on 

universaalsed postiteenused, mis on 

keskse tähtsusega sotsiaalse, majandusliku 

ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

edendamisel; tagada iga osalise kindlaks 

määratud universaalteenuse osutamise 

kohustuste täitmine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/43 

Muudatusettepanek  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, 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 f – alapunkt vii 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

vii. tuletada meelde meretranspordi tähtsat 

rolli maailmamajanduses, seda nii 

sektorina kui ka rahvusvahelise 

kaubanduse edendajana; võtta eesmärgiks 

kindlate kohustustega selge tekst selle 

kohta, et rahvusvahelistele 

mereveoteenustele oleks tagatud 

juurdepääs nii sadamatele kui ka turgudele 

ning võrdne kohtlemine; 

vii. tuletada meelde meretranspordi tähtsat 

rolli maailmamajanduses, seda nii 

sektorina kui ka rahvusvahelise 

kaubanduse edendajana; võtta eesmärgiks 

kindlate kohustustega selge tekst selle 

kohta, et rahvusvahelistele 

mereveoteenustele oleks tagatud 

juurdepääs nii sadamatele kui ka turgudele 

ning võrdne kohtlemine; jätta lepingust 

välja kõigi riiklike ülesannete täitmine (nt 

lootside tegevus); 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/44 

Muudatusettepanek  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli  

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt g – alapunkt i a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  i a. tagada sihtriigi põhimõtte järgimine 

juhul, kui nõuded erinevad, eriti 4. 

tarneviisi teenuste puhul 

(teenuseosutajate või teenuseosutaja poolt 

lähetatud töötajate ajutine vaba 

liikumine), et kindlustada kvalifikatsioone 

puudutavate nõuete ning tööõiguse ja 

kollektiivlepingute eeskirjade jätkuv 

kehtimine vastuvõtvas riigis – 

teenuseosutajate või teenuseosutaja poolt 

lähetatud töötajate ajutist vaba liikumist 

ei tohi mingil juhul ära kasutada streikide 

ärahoidmiseks või kollektiivlepingute 

eeskirjadest möödahiilimiseks (värvates 

ajutisi töötajaid); 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/45 

Muudatusettepanek  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Malin Björk 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt g – alapunkt iii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  iii a. tagada universaalteenusega 

kindlustatus, nii et näiteks äärepoolsete 

piirkondade, piirialade, mägialade või 

saarte elanikud saaksid samasugust 

standardteenust ega peaks maksma 

rohkem kui linnapiirkondade elanikud; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Muudatusettepanek  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt g – alapunkt vi a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  vi a. tuletab meelde Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ülimuslikkust 

teenustekaubanduse lepingu ja mis tahes 

muu ELi läbiräägitava rahvusvahelise 

lepingu suhtes ning palub Euroopa Liidu 

Kohtul see juriidiline ülimuslikkus 

tulemuslikult tagada;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/47 

Muudatusettepanek  47 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 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 g – alapunkt x 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

x. hoida alal ELi tava korraldada enne 

seadusandlike ettepanekute tegemist 

avalikke konsultatsioone; tagada, et 

läbirääkimiste käigus järgitakse täpselt 

nende konsultatsioonide tulemusi; 

x. hoida alal ELi tava korraldada enne 

seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 

avalikke konsultatsioone; tagada, et 

läbirääkimiste käigus järgitakse täpselt 

nende konsultatsioonide tulemusi, 

andmata privilegeeritud juurdepääsu 

kaubanduslikele ja muudele ärihuvidele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/48 

Muudatusettepanek  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, 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 h – alapunkt iii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  iii a. tagada, et kohtuvaidlusi, mis 

puudutavad käesoleva lepingu täitmist, 

peetakse kostja registrijärgse asukoha 

riiklikes kohtutes ning et protsess toimub 

kostja keeles ja kostja riigis kehtivate 

seaduste alusel; tagada otsuse 

edasikaebamise õigus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/49 

Muudatusettepanek  49 

Thomas Händel, Helmut Scholz, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 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 h – alapunkt iv  

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

iv. tagada ELi väikeste ja keskmise 

suurusega teenuseosutajate kaitse ELi-

väliste teenuseosutajate ebaausate 

kauplemistavade eest; 

iv. tagada ELi väikeste ja keskmise 

suurusega teenuseosutajate kaitse ELi-

väliste teenuseosutajate ebaausate 

kauplemistavade eest, lisades artikli, 

millega tagatakse ranged järelevalve- ja 

konkurentsiasutused – see artikkel peab 

sisaldama vähemalt teenustekaubanduse 

üldlepingu IX artiklit äritavade kohta;  

Or. en 



 

AM\1084756ET.doc  PE576.507v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/50 

Muudatusettepanek  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, 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 h – alapunkt iv a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  iv a. olla vastu maakasutuse kohalike ja 

piirkondlike eeskirjade ning piirkondlike 

arengukavade või maakasutuskavade 

klassifitseerimisele mittetariifsete 

kaubandustõketena; 

Or. en 



 

AM\1084756ET.doc  PE576.507v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Muudatusettepanek  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt h – alapunkt vi 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

vi. tagada, et eelseisvad hankekohustused 

ei ületa mõne osalise kohalikke või 

siseriiklikke seaduseid; 

vi. tagada, et eelseisvad hankekohustused 

ei ületa mõne osalise kohalikke või 

siseriiklikke seaduseid; tagada, et hiljuti 

vastu võetud ELi riigihanke-eeskirju 

kaitstakse ja toetatakse läbirääkimiste 

raames, eelkõige mis puudutab VKEde 

juurdepääsu riigihankelepingutele, 

valikukriteeriume, mis põhinevad kõige 

madalama hinna asemel kvaliteedi ja 

hinna suhtel, sotsiaalmajanduse 

ettevõtetele reserveeritud turge, lepingut 

sõlmiva asutuse võimalust edendada 

ühendusesisest koostööd ning nende 

künniste säilitamist, mille alusel 

hankemenetluste suhtes ei kohaldata ELi 

ja rahvusvahelisi eeskirju; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.1.2016 A8-0009/52 

Muudatusettepanek  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 i – alapunkt vi a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  vi a. loobuda teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimistest, kui kõiki eeltoodud 

soovitusi arvesse ei võeta;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Muudatusettepanek  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt i – alapunkt v 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

v. innustada liikmesriike kaasama riigi 

parlamenti ning kohalikke ja 

piirkondlikke asutusi ning nendega 

konsulteerima ja andma neile piisavat 

teavet käimasolevate läbirääkimiste kohta; 

v. innustada liikmesriike kaasama 

riigi parlamente ja andma neile 

piisavat teavet käimasolevate 

läbirääkimiste kohta; tunnistada, et 

teenustekaubanduse leping on 

segaleping, mis nõuab 

ratifitseerimist kõigi liikmesriikide 

parlamentide poolt;  

  

Or. en 

 

 


