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27.1.2016 A8-0009/38 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies d punkto vii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 viia. užtikrinti, kad valdžios institucijos 

arba medicininio draudimo įmonės 

neverstų piliečių gydytis užsienyje, 

išskyrus atvejus, kai konkretus 

medicininis gydymas neprieinamas 

gimtojoje šalyje; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Pakeitimas 39 

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

Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies e punkto i papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

i. pasiekti susitarimą, kuriame būtų 

plataus užmojo, tačiau suderintas priedas, 

apimantis visų rūšių finansinių paslaugų, 

ypač bankininkystės ir draudimo, teikimą, 

kuris būtų išsamesnis už GATS priedą dėl 

finansinių paslaugų ir kuriuo būtų 

skatinamas ilgalaikis augimas laikantis 

strategijos „Europa 2020“ tikslų; siekti 

stiprinti finansų sistemos ir pavienių 

finansų įstaigų stabilumą, užtikrinti 

visapusišką atitiktį laikotarpio po krizės 

reglamentavimo aplinkai ir garantuoti 

sąžiningą finansinių paslaugų teikėjų 

konkurenciją; pasiekti susitarimą, kuris 

teiktų naudos ir apsaugą Europos 

vartotojams – tai būtų finansinio 

reguliavimo konvergencija jį stiprinant, 

platesnis finansinių paslaugų pasirinkimas; 

siekti užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą, 

įskaitant duomenų apsaugą ir teisę į 

privatumą, ir suprantamos ir tinkamos 

informacijos, kuri yra esminis veiksnys 

užtikrinant geresnę asimetrinės 

informacijos pusiausvyrą, teikimą; 

i. neprisiimti jokių tolesnių įsipareigojimų 

liberalizuoti finansines paslaugas, 

kadangi nepakankamas finansinių 

paslaugų reguliavimas buvo viena iš 

pagrindinių 2008 m. finansų krizės 

priežasčių; atmesti bet kokią TISA 

nuostatą, kuri leistų išvengti 

bankininkystės bei rizikos ribojimo 

kontrolės standartų ir teisės aktų taikymo; 
siekti stiprinti finansų sistemos ir pavienių 

finansų įstaigų stabilumą, užtikrinti 

visapusišką atitiktį laikotarpio po krizės 

reglamentavimo aplinkai ir garantuoti 

sąžiningą finansinių paslaugų teikėjų 

konkurenciją; pasiekti susitarimą, kuris 

teiktų naudos ir apsaugą Europos 

vartotojams – tai būtų finansinio 

reguliavimo konvergencija jį stiprinant, 

platesnis finansinių paslaugų pasirinkimas; 

siekti užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą, 

įskaitant duomenų apsaugą ir teisę į 

privatumą, ir suprantamos ir tinkamos 

informacijos, kuri yra esminis veiksnys 

užtikrinant geresnę asimetrinės 

informacijos pusiausvyrą, teikimą;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Pakeitimas 40 

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

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies e punkto vii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 viia. užtikrinti atitiktį Jungtinių Tautų 

prekybos ir plėtros konferencijos (angl. 

UNCTAD) atsakingo nepriklausomo 

skolinimo ir skolinimosi principams; 

užtikrinti abipusę skolintojų ir skolininkų 

atsakomybę teikiant bet kokias finansines 

paslaugas; vedant derybas nepamiršti, kad 

reikia užtikrinti skolos tvarumą; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies f punkto ii papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

ii. siekti pagerinti patekimo į užsienio 

rinkas sąlygas ir sumažinti 

antikonkurencinę reglamentavimo 

praktiką, visų pirma tokią, kuri žalinga 

aplinkai ir mažina transporto paslaugų 

efektyvumą, ir trečiųjų šalių taikomų 

apribojimus, susijusius su užsienio 

nuosavybe, kartu teisiškai užtikrinant 

valdžios institucijų teisę reguliuoti 

transporto sektorių ir garantuoti viešąjį 

transportą; spręsti kabotažo sektoriuje 

taikomų apribojimų problemą ir vengti 

atvejų, kai vežėjų transporto priemonės iš 

priimančiosios šalies grįžta tuščios, visų 

pirma prieduose dėl jūrų ir oro 

transporto; 

ii. užtikrinti, kad vidaus kabotažo 

susitarimai (pvz., Šiaurės Amerikos Jones 

kabotažo sektoriaus įstatymas) būtų 

laikomi svarbesniais už laisvosios 

prekybos susitarimus siekiant pakeisti 

tuos susitarimus, kurie žalingi aplinkai ir 

mažina transporto paslaugų efektyvumą, 

ir teisiškai užtikrinant valdžios institucijų 

teisę reguliuoti transporto sektorių ir 

garantuoti viešąjį transportą;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies f punkto vi papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

vi. nustatyti tinkamą konkurencingo pašto 

sektoriaus, kuris yra labai svarbus 

siekiant toliau plėtoti paslaugas ir 

skaitmeninę ekonomiką, liberalizavimo ir 

universaliųjų pašto paslaugų, kurioms 

tenka esminis vaidmuo skatinant socialinę, 

ekonominę ir teritorinę sanglaudą, 

pusiausvyrą; todėl užkirsti kelią 

antikonkurenciniam kryžminiam 

subsidijavimui ir didinti trečiųjų šalių 

rinkų prieinamumą kartu užtikrinant 

universaliųjų paslaugų, kaip jas apibrėžė 

kiekviena šalis, vykdymą; 

vi. pabrėžti universaliųjų pašto paslaugų 

svarbą, nes jos atlieka esminį vaidmenį 

skatinant socialinę, ekonominę ir teritorinę 

sanglaudą; užtikrinti, kad įpareigojimai 

teikti universaliąsias paslaugas vykdomi 

taip, kaip juos apibrėžė kiekviena šalis; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Pakeitimas 43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies f punkto vii papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

vii. prisiminti esminį jūrų transporto, kaip 

pramonės šakos ir kaip tarptautinės 

prekybos tarpininko, vaidmenį pasaulio 

ekonomikoje; skatinti parengti aiškų tekstą 

su tvirtais įsipareigojimais užtikrinti 

prieigą prie uostų, taip pat patekimą į rinką 

ir nacionalinį režimą, taikomą tarptautinio 

jūrų transporto paslaugoms; 

vii. prisiminti esminį jūrų transporto, kaip 

pramonės šakos ir kaip tarptautinės 

prekybos tarpininko, vaidmenį pasaulio 

ekonomikoje; skatinti parengti aiškų tekstą 

su tvirtais įsipareigojimais užtikrinti 

prieigą prie uostų, taip pat patekimą į rinką 

ir nacionalinį režimą, taikomą tarptautinio 

jūrų transporto paslaugoms; iš susitarimo 

pašalinti visas valstybines užduotis (pvz., 

skirtas jūrų laivavedžiams); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Pakeitimas 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  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies g punkto i a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 ia. užtikrinti, kad jei standartai skiriasi, 

visų pirma teikiant paslaugas pagal 4-ąjį 

būdą (laikinas laisvas paslaugų teikėjų 

arba paslaugų teikėjo išsiųstų darbuotojų 

judėjimas), būtų taikomas paskirties šalies 

principas, užtikrinti, kad priimančiojoje 

šalyje ir toliau būtų taikomos 

kvalifikacijos ir darbo taisyklės ir 

kolektyvinių derybų įstatymai – laikinu 

laisvu paslaugų teikėjų arba paslaugų 

teikėjo išsiųstų darbuotojų judėjimu jokiu 

būdu negalima naudotis siekiant užkirsti 

kelią streikams arba apeiti esamus 

kolektyvinių derybų įstatymus (samdant 

laikinuosius darbuotojus); 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.1.2016 A8-0009/45 

Pakeitimas 45 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies g punkto iii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 iiia. užtikrinti universaliųjų paslaugų 

apsaugą, kad, pvz., atokiuose, pasienio, 

kalnų regionuose arba salose gyvenantys 

asmenys gautų tokio pat lygio paslaugas 

ir už jas nemokėtų daugiau nei miestuose 

gyvenantys asmenys; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies g punkto vi a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 via. primena Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos viršenybę 

TISA ir kitų tarptautinių sutarčių, dėl 

kurių ES derėjosi, atžvilgiu ir ragina 

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme 

veiksmingai užtikrinti šią juridinę 

viršenybę;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Pakeitimas 47 

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

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies g punkto x papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

x. toliau laikytis ES praktikos, pagal kurią 

prieš priimant pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų būtų rengiamos 

viešos konsultacijos; užtikrinti, kad per 

derybas būtų visapusiškai paisoma šių 

konsultacijų rezultatų; 

x. toliau laikytis ES praktikos, pagal kurią 

prieš priimant pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų būtų rengiamos 

viešos konsultacijos; užtikrinti, kad per 

derybas būtų visapusiškai paisoma šių 

konsultacijų rezultatų, neteikiant 

privilegijų prekybai ir kitiems 

komerciniams interesams; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Pakeitimas 48 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies h punkto iii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 iiia. užtikrinti, kad teisinius ginčus dėl šio 

susitarimo nuostatų laikymosi spręstų 

atsakovo registruotosios buveinės vietos 

teismai ir kad procesas vyktų atsakovo 

kalba ir būtų reglamentuojamas atsakovo 

šalyje galiojančiais teisės aktais; užtikrinti 

teisę pateikti apeliacinį skundą; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Pakeitimas 49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies h punkto iv papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

iv. užtikrinti ES mažųjų ir vidutinių 

paslaugų teikėjų apsaugą nuo ES 

nepriklausančių šalių paslaugų teikėjų 

nesąžiningos prekybos praktikos; 

iv. užtikrinti ES mažųjų ir vidutinių 

paslaugų teikėjų apsaugą nuo ES 

nepriklausančių šalių paslaugų teikėjų 

nesąžiningos prekybos praktikos įtraukiant 

straipsnį, kuriuo būtų užtikrinama, kad 

veiktų griežtos priežiūros institucijos ir 

konkurencijos institucijos; į šį straipsnį 

turėtų būti įtrauktas bent GATS IX 

straipsnis dėl verslo praktikos;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies h punkto iv a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 iva. nepritarti vietinių ir regioninių žemės 

naudojimo taisyklių ir regioninės plėtros 

arba žemės naudojimo planų priskyrimui 

netarifinėms prekybos kliūtims; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Pakeitimas 51 

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

Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies h punkto vi papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

vi. užtikrinti, kad dėl būsimų 

įsipareigojimų viešųjų pirkimų srityje 

nebūtų panaikinti jokie nė vienos šalies 

vietos arba nacionaliniai įstatymai; 

vi. užtikrinti, kad dėl būsimų 

įsipareigojimų viešųjų pirkimų srityje 

nebūtų panaikinti jokie nė vienos šalies 

vietos arba nacionaliniai įstatymai; 

užtikrinti, kad vedant derybas būtų 

ginamos ir propaguojamos neseniai 

priimtos ES viešųjų pirkimų taisyklės, 

visų pirma kalbant apie MVĮ ir galimybę 

sudaryti viešųjų pirkimų sutartis, 

tinkamumo kriterijai, grindžiami 

geriausiu kokybės ir kainos santykiu, o ne 

mažiausia kaina, rezervuotos rinkos, 

skirtos socialinės ekonomikos įmonėms, 

galimybė perkančiosioms organizacijoms 

stiprinti bendradarbiavimą bendruomenių 

lygiu, ir ES bei tarptautinėse taisyklėse 

nustatytų draudimo dalyvauti viešojo 

pirkimo procedūrose ribų išsaugojimas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Pakeitimas 52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies i punkto vi a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 via. pasitraukti iš TISA derybų, jeigu 

nebus paisoma visų pirmiau išdėstytų 

rekomendacijų;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Pakeitimas 53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

v. raginti valstybes nares įtraukti į derybas 

savo nacionalinius parlamentus, taip pat 

vietos ir regioninės valdžios institucijas, ir 

su jomis konsultuotis bei tinkamai 
informuoti apie vykstančias derybas; 

v. raginti valstybes nares įtraukti į 

derybas savo nacionalinius 

parlamentus ir tinkamai juos 

informuoti apie vykstančias 

derybas; pripažinti, kad TISA yra 

mišrus susitarimas, kurį turi 

ratifikuoti visų valstybių narių 

nacionaliniai parlamentai.  

 

Or. en 

 

 


