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27.1.2016 A8-0009/38 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  należy zadbać o to, by obywatele nie byli 

zmuszani przez władze lub zakłady 

ubezpieczeń zdrowotnych do 

podejmowania leczenia za granicą, chyba 

że dana terapia jest niedostępna w kraju 

pochodzenia; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Poprawka  39 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera e – podpunkt i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

i. należy doprowadzić do porozumienia 

zawierającego ambitny, aczkolwiek 

wyważony załącznik obejmujący 

świadczenie wszystkich rodzajów usług 

finansowych, a w szczególności 

bankowych i ubezpieczeniowych, 

wykraczający poza załącznik GATS 

dotyczący usług finansowych i 

prowadzący do długoterminowego 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

zgodnie z celami strategii „Europa 2020”; 

należy dążyć do umocnienia stabilności 

systemu finansowego i poszczególnych 

instytucji finansowych, gwarantując pełną 

spójność z otoczeniem regulacyjnym 

powstałym po kryzysie oraz uczciwą 

konkurencję pomiędzy podmiotami 

świadczącymi usługi finansowe; należy 

doprowadzić do porozumienia, które 

wniesie wartość dodaną i ochronę 

europejskich konsumentów w postaci 

większej konwergencji regulacji sektora 

finansowego oraz szerszego wyboru usług 

finansowych; należy dążyć do zapewnienia 

odpowiedniej ochrony konsumentów, w 

tym ochrony danych i prawa do 

prywatności, a także dostarczania 

zrozumiałych i prawidłowych informacji, 

które są niezbędne w celu zmniejszenia 

i. nie należy podejmować dodatkowych 

zobowiązań dotyczących liberalizacji 

usług finansowych, gdyż brak regulacji 

usług finansowych był jedną z głównych 

przyczyn kryzysu finansowego w 2008 r.; 

należy odrzucić wszelki przepis w TiSA 

umożliwiający obejście ostrożnościowych 

norm i przepisów bankowych i 

finansowych; należy dążyć do umocnienia 

stabilności systemu finansowego i 

poszczególnych instytucji finansowych, 

gwarantując pełną spójność z otoczeniem 

regulacyjnym powstałym po kryzysie oraz 

uczciwą konkurencję pomiędzy 

podmiotami świadczącymi usługi 

finansowe; należy doprowadzić do 

porozumienia, które wniesie wartość 

dodaną i ochronę europejskich 

konsumentów w postaci większej 

konwergencji regulacji sektora 

finansowego oraz szerszego wyboru usług 

finansowych; należy dążyć do 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 

konsumentów, w tym ochrony danych i 

prawa do prywatności, a także 

dostarczania zrozumiałych i prawidłowych 

informacji, które są niezbędne w celu 

zmniejszenia asymetrii informacji;  
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asymetrii informacji; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Poprawka  40 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera e – podpunkt vii a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  viia. należy zapewnić przestrzeganie zasad 

Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju 

(UNCTAD) dotyczących 

odpowiedzialnego zaciągania i udzielania 

pożyczek przez państwo; należy zadbać o 

wzajemną odpowiedzialność 

kredytodawców i kredytobiorców w 

przypadku wszystkich usług finansowych; 

w ramach negocjacji należy pamiętać o 

potrzebie zapewnienia zdolności obsługi 

zadłużenia; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera f – podpunkt ii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

ii. należy dążyć do ułatwienia dostępu do 

rynków zagranicznych i ograniczenia 

antykonkurencyjnych praktyk 

regulacyjnych, zwłaszcza tych, które są 

szkodliwe dla środowiska i zmniejszają 

wydajność usług transportowych, oraz 

nałożonych przez kraje trzecie restrykcji 

dotyczących zagranicznych praw 

własności, a jednocześnie poprzez środki 

prawne przyznać władzom publicznym 

prawo do regulowania transportu i 

zapewniania transportu publicznego; 

należy rozwiązać kwestię ograniczeń w 

sektorze morskim i unikać sytuacji, w 

których statki przewoźników wracają z 

kraju przyjmującego puste, odnosząc się 

do niej w szczególności w załącznikach o 

transporcie morskim i lotniczym; 

ii. należy zapewnić nadrzędność ustaleń 

krajowych (np. północnoamerykańska 

ustawa Jonesa w sektorze kabotażu) nad 

uregulowaniami dotyczącymi wolnego 

handlu, a jednocześnie należy dążyć do 

zmiany tych ustaleń, które są szkodliwe 

dla środowiska i zmniejszają wydajność 

usług transportowych, a także poprzez 

środki prawne przyznać władzom 

publicznym prawo do regulowania 

transportu i zapewniania transportu 

publicznego;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera f – podpunkt vi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

vi. należy uzyskać właściwą równowagę 

pomiędzy liberalizacją konkurencyjnego 

sektora pocztowego, który ma kluczowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju usług i 

gospodarki cyfrowej, a ochroną 

powszechnych usług pocztowych, które 

odgrywają istotną rolę w promowaniu 

spójności społecznej, gospodarczej i 

terytorialnej; z tego powodu należy 

zapobiegać antykonkurencyjnemu 

subsydiowaniu skrośnemu i zwiększyć 

dostęp do rynków państw spoza UE przy 

jednoczesnym wypełnianiu określonych 

przez każdą ze stron obowiązków w 

zakresie usługi publicznej; 

vi. należy podkreślić znaczenie 

powszechnych usług pocztowych, które 

odgrywają istotną rolę w promowaniu 

spójności społecznej, gospodarczej i 

terytorialnej; należy zapewnić wypełnianie 

określonych przez każdą ze stron 

obowiązków w zakresie usługi publicznej; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Poprawka  43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera f – podpunkt vii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

vii. należy pamiętać, że transport morski 

odgrywa kluczową rolę w gospodarce 

światowej, zarówno jako sektor, jak i jako 

pośrednik w handlu międzynarodowym; 

należy dążyć do przyjęcia jasnego tekstu 

zawierającego zdecydowane zobowiązania 

w sprawie zapewnienia dostępu do portów, 

a także dostępu do rynku oraz traktowania 

międzynarodowych morskich usług 

transportowych na równi z usługami 

krajowymi; 

vii. należy pamiętać, że transport morski 

odgrywa kluczową rolę w gospodarce 

światowej, zarówno jako sektor, jak i jako 

pośrednik w handlu międzynarodowym; 

należy dążyć do przyjęcia jasnego tekstu 

zawierającego zdecydowane zobowiązania 

w sprawie zapewnienia dostępu do portów, 

a także dostępu do rynku oraz traktowania 

międzynarodowych morskich usług 

transportowych na równi z usługami 

krajowymi; należy wykluczyć z 

porozumienia wszystkie zadania władzy 

publicznej (np. pilotów morskich); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Poprawka  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  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera g – podpunkt i a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  ia. należy zagwarantować przestrzeganie 

zasady kraju docelowego w przypadku 

istnienia odmiennych norm, zwłaszcza w 

zakresie czwartego sposobu świadczenia 

usług (tymczasowy swobodny przepływ 

usługodawców lub pracowników 

wysłanych przez usługodawcę), w celu 

zapewnienia dalszego przestrzegania 

przepisów dotyczących kwalifikacji oraz 

prawa pracy i układów zbiorowych w 

kraju goszczącym – tymczasowy swobodny 

przepływ usługodawców lub pracowników 

wysłanych przez usługodawcę nie może 

być pod żadnym pozorem wykorzystywany 

do ograniczania prawa do strajku lub 

obchodzenia obowiązujących układów 

zbiorowych (poprzez tymczasowe 

zatrudnianie pracowników); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Poprawka  45 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera g – podpunkt iii a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  iiia. należy zagwarantować zabezpieczenie 

usługi powszechnej, tak by np. osoby 

mieszkające w odległych regionach, na 

obszarach przygranicznych, w rejonach 

górskich lub na wyspach korzystały z tego 

samego standardu usługi i nie płaciły 

więcej niż osoby mieszkające na 

obszarach miejskich; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera g – podpunkt vi a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  via. przypomina o wyższości Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej nad 

porozumieniem o handlu usługami i 

wszelkimi innymi międzynarodowymi 

umowami negocjowanymi przez UE, a 

także wzywa Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej do skutecznego 

zagwarantowania tej wyższości na 

płaszczyźnie prawa;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Poprawka  47 

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

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera g – podpunkt x 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

x. należy utrzymać unijną praktykę 

przeprowadzania konsultacji społecznych 

przed przedstawieniem wniosków 

ustawodawczych; należy dopilnować, aby 

wyniki tych konsultacji były szczegółowo 

uwzględniane podczas negocjacji; 

x. należy utrzymać unijną praktykę 

przeprowadzania konsultacji społecznych 

przed przyjmowaniem wniosków 

ustawodawczych; należy dopilnować, aby 

wyniki tych konsultacji były szczegółowo 

uwzględniane podczas negocjacji, bez 

udzielania uprzywilejowanego dostępu do 

wymiany handlowej i innych interesów 

handlowych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Poprawka  48 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera h – podpunkt iii a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  iiia. należy zapewnić przekazywanie 

sporów prawnych mających wpływ na 

przestrzeganie niniejszego porozumienia 

do rozstrzygnięcia przez sądy powszechne 

w miejscu siedziby pozwanego oraz 

prowadzenie postępowania w języku 

pozwanego i w oparciu o prawo 

obowiązujące w państwie pozwanego; 

należy zagwarantować prawo do 

odwołania się; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Poprawka  49 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera h – podpunkt iv  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

iv. należy zapewnić ochronę małych i 

średnich usługodawców z UE przed 

nieuczciwymi praktykami handlowymi ze 

strony usługodawców spoza UE, 

iv. należy zapewnić ochronę małych i 

średnich usługodawców z UE przed 

nieuczciwymi praktykami handlowymi 

usługodawców spoza UE, wprowadzając 

artykuł przewidujący działalność 

surowych organów nadzoru i ochrony 

konkurencji, który będzie zawierał 

przynajmniej art. IX GATS dotyczący 

praktyk gospodarczych;  

Or. en 



 

AM\1084756PL.doc  PE576.507v01-00 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera h – podpunkt iv a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  iva. należy sprzeciwić się klasyfikacji 

gminnych i regionalnych przepisów w 

sprawie zagospodarowania 

przestrzennego terenu oraz regionalnych 

planów rozwoju lub zagospodarowania 

przestrzennego terenu jako 

pozataryfowych barier dla handlu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Poprawka  51 

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

Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera h – podpunkt vi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

vi. należy dopilnować, aby przyszłe 

zobowiązania przetargowe nie miały 

pierwszeństwa przed prawem lokalnym lub 

krajowym żadnej ze stron; 

vi. należy dopilnować, aby przyszłe 

zobowiązania przetargowe nie miały 

pierwszeństwa przed prawem lokalnym lub 

krajowym żadnej ze stron; należy 

dopilnować, aby ostatnio przyjęte unijne 

przepisy dotyczące zamówień publicznych 

były w ramach prowadzonych negocjacji 

objęte ochroną i wsparciem, zwłaszcza w 

odniesieniu do dostępu MŚP do zamówień 

publicznych, kryteriów kwalifikowalności 

opierających się na najkorzystniejszym 

stosunku jakości do ceny, a nie na 

najniższej cenie, rynków 

zarezerwowanych dla przedsiębiorstw 

gospodarki społecznej, możliwości 

wspierania przez organy zamawiające 

współpracy między społecznościami oraz 

utrzymania progów zwolnienia przetargów 

z przepisów unijnych i 

międzynarodowych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Poprawka  52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera i – podpunkt vi a (nowy): 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  via. należy wycofać się z negocjacji, jeżeli 

wszystkie powyższe zalecenia nie zostaną 

uwzględnione;  

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.1.2016 A8-0009/53 

Poprawka  53 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera i – podpunkt v 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

v. należy zachęcić państwa członkowskie 

do zaangażowania parlamentów 

narodowych i władz lokalnych i 

regionalnych oraz zasięgania ich opinii, a 

także odpowiedniego informowania ich o 

trwających negocjacjach; 

v. należy zachęcić państwa 

członkowskie do zaangażowania 

parlamentów narodowych i do 

odpowiedniego informowania ich o 

trwających negocjacjach; należy 

uznać TiSA za porozumienie 

mieszane wymagające ratyfikacji 

ze strony parlamentów 

narodowych wszystkich państw 

członkowskich;  

  

Or. en 

 

 


