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27.1.2016 A8-0009/38 

Módosítás  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 

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 – vii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viia. biztosítsa, hogy a polgárokat nem 

kényszerítik a hatóságok vagy az 

egészségbiztosítók arra, hogy külföldön 

részesüljenek orvosi ellátásban, kivéve ha 

a szóban forgó gyógyászati kezelés nem 

elérhető az érintett személy hazájában; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Módosítás  39 

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

Malin Björk, Matt Carthy, 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 – e pont – i alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

i. érjen el a pénzügyi szolgáltatások 

valamennyi típusának – különösen a 

banki szolgáltatások és a biztosítások – 

nyújtására kiterjedő olyan ambiciózus, de 

kiegyensúlyozott mellékletet tartalmazó 

megállapodást, amely meghaladja GATS 

pénzügyi szolgáltatásokról szóló 

mellékletét, és az Európa 2020 stratégia 

céljaival összhangban elősegíti a hosszú 

távú fenntartható növekedést; törekedjen a 

pénzügyi rendszer és az egyes 

pénzintézetek stabilitásának 

helyreállítására, szavatolva a válság utáni 

szabályozási környezettel való teljes 

összhangot és garantálva a pénzügyi 

szolgáltatók közötti tisztességes versenyt; 

érjen el olyan megállapodást, amely a 

pénzügyi szabályozási normák felfelé 

irányuló konvergenciája, a pénzügyi 

szolgáltatások szélesebb választéka 

formájában nyereséggel jár az európai 

fogyasztók számára; törekedjen a 

fogyasztók megfelelő védelmének, ezen 

belül adatvédelmének és magánélethez, 

valamint az érthető és korrekt 

tájékoztatáshoz való jogának biztosítására, 

amelyek elengedhetetlenek az információs 

aszimmetria mérsékléséhez; 

i. ne tegyen további 

kötelezettségvállalásokat a pénzügyi 

szolgáltatások liberalizálása terén, hiszen 

a pénzügyi szolgáltatások 

szabályozásának hiánya volt a 2008-as 

pénzügyi válság egyik fő oka; utasítsa el a 

TiSA minden olyan rendelkezését, amely 

lehetővé teszi a prudenciális banki és 
pénzügyi normák és jogszabályok 

megkerülését; törekedjen a pénzügyi 

rendszer és az egyes pénzintézetek 

stabilitásának helyreállítására, szavatolva a 

válság utáni szabályozási környezettel 

való teljes összhangot és garantálva a 

pénzügyi szolgáltatók közötti tisztességes 

versenyt; érjen el olyan megállapodást, 

amely a pénzügyi szabályozási normák 

felfelé irányuló konvergenciája, a 

pénzügyi szolgáltatások szélesebb 

választéka formájában nyereséggel jár az 

európai fogyasztók számára; törekedjen a 

fogyasztók megfelelő védelmének, ezen 

belül adatvédelmének és magánélethez, 

valamint az érthető és korrekt 

tájékoztatáshoz való jogának biztosítására, 

amelyek elengedhetetlenek az információs 

aszimmetria mérsékléséhez;  
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27.1.2016 A8-0009/40 

Módosítás  40 

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

Matt Carthy, 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 – e pont – vii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viia. biztosítsa az UNCTAD 

felelősségteljes szuverén hitelezésre és 

hitelfelvételre vonatkozó elveinek 

tiszteletben tartását; biztosítsa a 

hitelnyújtók és -felvevők kölcsönös 

felelősségét minden pénzügyi szolgáltatás 

kapcsán; a tárgyalások során tartsa szem 

előtt, hogy biztosítani kell az adósság 

fenntarthatóságát; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Módosítás  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 

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 – f pont – ii alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

ii. törekedjen a külföldi piacokhoz való 

jobb hozzáférésre és különösen azon 

versenyellenes szabályozási gyakorlatok 

csökkentésére, amelyek károsak a 

környezetre, és csökkentik a közlekedési 

szolgáltatások hatékonyságát, illetve 

amelyeket a nem uniós országok a 

külföldi tulajdonlás tekintetében vezettek 

be, biztosítva ugyanakkor a hatóságoknak a 

közlekedés szabályozásához és a 

tömegközlekedés garantálásához való 

jogát; különösen a tengeri és a légi 

szállításról szóló mellékletekben kezelje a 

kabotázságazatot érintő korlátozásokat, és 

előzze meg, hogy a fuvarozók üresen 

térjenek vissza a fogadó országból; 

ii. biztosítsa a kabotázsra vonatkozó hazai 

szabályok (pl. Észak-Amerikában a Jones-

törvény) szabadkereskedelmi 

megállapodásokkal szembeni elsőbbségét, 

ugyanakkor törekedjen azon 

megállapodások módosítására, amelyek 

károsak a környezetre, és csökkentik a 

közlekedési szolgáltatások hatékonyságát, 

biztosítva ugyanakkor a hatóságoknak a 

közlekedés szabályozásához és a 

tömegközlekedés garantálásához való 

jogát;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Módosítás  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 

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 – f pont – vi alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vi. teremtsen megfelelő egyensúlyt a 

szolgáltatások és a digitális gazdaság 

továbbfejlődésének kulcsát jelentő 

versenyképes postai szektor liberalizációja 

és a társadalmi, gazdasági és területi 

kohézió előmozdításában létfontosságú 

szerepet betöltő egyetemes postai 

szolgáltatások védelme között; ezért 

akadályozza meg a versenyellenes 

kereszttámogatást, és fokozza a nem uniós 

országok piacaihoz való hozzáférést, 

biztosítva egyúttal a szerződő felek által 

meghatározott egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségek teljesítését; 

vi. hangsúlyozza a társadalmi, gazdasági és 

területi kohézió előmozdításában 

létfontosságú szerepet játszó egyetemes 

postai szolgáltatások fontosságát. 

biztosítsa, hogy a szerződő felek eleget 

tesznek a meghatározott egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségeknek; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Módosítás  43 

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

Curzio Maltese, 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 – f pont – vii alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vii. emlékeztessen arra a kulcsfontosságú 

szerepre, melyet a tengeri szállítmányozás 

tölt be a világgazdaságban úgy is mint 

önálló iparág, és úgy is mint a nemzetközi 

kereskedelem egyik támpillére; mozdítsa 

elő egy világos szöveg kidolgozását, amely 

határozott kötelezettségvállalásokat 

tartalmaz a kikötőkbe való bejutás 

biztosítása, valamint a nemzetközi tengeri 

szállítási szolgáltatások piacra jutása és 

nemzeti szintű kezelése tekintetében; 

vii. emlékeztessen arra a kulcsfontosságú 

szerepre, melyet a tengeri szállítmányozás 

tölt be a világgazdaságban úgy is mint 

önálló iparág, és úgy is mint a nemzetközi 

kereskedelem egyik támpillére; mozdítsa 

elő egy világos szöveg kidolgozását, amely 

határozott kötelezettségvállalásokat 

tartalmaz a kikötőkbe való bejutás 

biztosítása, valamint a nemzetközi tengeri 

szállítási szolgáltatások piacra jutása és 

nemzeti szintű kezelése tekintetében; zárja 

ki az összes állami feladatot (pl. tengeri 

révkalauzok) a megállapodás hatálya alól; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/44 

Módosítás  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  

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 – g pont – i a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ia. garantálja, hogy eltérő normák esetén 

fenntartják a célország elvét, különösen a 

4. módozatba tartozó szolgáltatások (a 

szolgáltatók vagy a szolgáltató által 

kiküldött munkavállaló ideiglenes szabad 

mozgása) vonatkozásában, annak 

biztosítására, hogy a képesítésekre 

vonatkozó és munkaügyi szabályokat, 

valamint a kollektív tárgyalásra vonatkozó 

jogszabályokat a fogadó országban is 

alkalmazzák – a szolgáltatók vagy a 

szolgáltató által kiküldött munkavállaló 

ideiglenes szabad mozgása semmilyen 

körülmények között nem használható fel 

sztrájkok megakadályozására vagy a 

kollektív tárgyalásra vonatkozó meglévő 

jogszabályok (alkalmi munkavállalók 

felvételével történő) kijátszására; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Módosítás  45 

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

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

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 – g pont – iii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  iiia. biztosítsa, hogy az egyetemes 

szolgáltatást megóvják, hogy például a 

távoli területeken, a határ menti 

területeken, szigeteken vagy hegyvidéken 

élők ugyanolyan minőségű 

szolgáltatásban részesüljenek és ne 

fizessenek többet, mint a városi területek 

lakosai; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Módosítás  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 

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 – g pont – vi a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  via. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Unió Alapjogi Chartája felette áll a 

szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásnak és bármely más, az EU 

által kötött nemzetközi szerződésnek, és 

felhívja az Európai Unió Bíróságát, hogy 

ténylegesen garantálja e jogi elsőbbséget;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Módosítás  47 

Stelios Kouloglou, 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 – g pont – x alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

x. tartsa fenn a jogalkotási javaslatokat 

megelőzően megtartott nyilvános 

konzultációk uniós gyakorlatát; biztosítsa, 

hogy e konzultációk eredményeit szigorúan 

figyelembe vegyék a tárgyalások során; 

x. tartsa fenn a jogalkotási javaslatok 

elfogadását megelőzően megtartott 

nyilvános konzultációk uniós gyakorlatát; 

biztosítsa, hogy e konzultációk 

eredményeit szigorúan figyelembe vegyék 

a tárgyalások során anélkül, hogy a 

kereskedelmi és egyéb üzleti érdekek 

kiemelt hozzáférést kapnának; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Módosítás  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, 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 – h pont – iii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  iiia. biztosítsa, hogy az e megállapodásnak 

való megfelelést érintő jogvitákat az 

alperes székhelye szerinti állami 

bíróságok elé utalják, és az eljárást az 

alperes nyelvén, az alperes országában 

hatályos törvények szerint folytassák le; 

biztosítsa, hogy garantált a fellebbezéshez 

való jog; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Módosítás  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 - h pont - iv pont:  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iv. biztosítsa az uniós kis- és közepes 

méretű szolgáltatók védelmét az EU-n 

kívüli szolgáltatók tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlataival szemben; 

iv. biztosítsa az uniós kis- és közepes 

méretű szolgáltatók védelmét az EU-n 

kívüli szolgáltatók tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlataival szemben egy 

olyan cikk beemelése révén, amely szigorú 

felügyeleti és versenyhatóságokról 

rendelkezik legalább oly módon, mint a 

GATS-megállapodás üzleti gyakorlatokról 

szóló IX. cikke;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Módosítás  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 

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 - h pont - iv a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  iva. utasítsa el a földhasználatra, a 

regionális fejlesztésre vagy a 

földhasználati tervekre vonatkozó 

önkormányzati és regionális 

rendelkezések nem vámjellegű 

kereskedelmi akadályként való 

besorolását; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Módosítás  51 

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

Marisa Matias 

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 – h pont – vi pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vi. biztosítsa, hogy a jövőbeni 

közbeszerzési kötelezettségek nem 

részesüljenek előnyben egyik szerződő fél 

helyi vagy nemzeti jogával szemben sem; 

vi. biztosítsa, hogy a jövőbeni 

közbeszerzési kötelezettségek nem 

részesüljenek előnyben egyik szerződő fél 

helyi vagy nemzeti jogával szemben sem; 

biztosítsa, hogy a közbeszerzésről a 

közelmúltban elfogadott uniós szabályok a 

tárgyalások keretében védelmet és 

támogatást élvezzenek, különösen a kkv-k 

közbeszerzési szerződésekhez való 

hozzáférése, a legalacsonyabb ár helyett a 

legjobb ár-érték arányon alapuló 

kiválasztási kritériumok, a szociális 

gazdasági vállalkozások számára kijelölt 

fenntartott piacok, a szerződéses 

hatóságok számára a közösségek közötti 

együttműködés előmozdításának, valamint 

az EU-ból az ajánlattétellel kapcsolatosan 

történő kizárásra vonatkozó 

küszöbértékek megőrzése és a nemzetközi 

szabályok tekintetében; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/52 

Módosítás  52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 – i pont – vi a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  via. lépjen vissza a TiSA-tárgyalásoktól, 

ha nem veszik figyelembe az összes fenti 

ajánlást;  

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/53 

Módosítás  53 

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

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 – i pont – v alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

v. ösztönözze a tagállamokat, hogy vonják 

be nemzeti parlamentjeiket, valamint helyi 

és regionális hatóságaikat, konzultáljanak 

velük, és nyújtsanak számukra állandó 

tájékoztatást a folyamatban lévő 

tárgyalásokról; 

v. ösztönözze a tagállamokat, hogy 

vonják be nemzeti parlamentjeiket, 

és állandó tájékoztatást nyújtsanak 

számukra a folyamatban lévő 

tárgyalásokról; ismerje el, hogy a 

TiSA vegyes megállapodás, 

amelyet valamennyi tagállam 

nemzeti parlamentjének 

ratifikálnia kell;  

  

Or. en 

 

 


