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27.1.2016 A8-0009/38 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – subpunctul viia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viia. să se asigure că cetățenii nu vor fi 

obligați de autorități sau de companiile de 

asigurări medicale să primească 

tratament medical în străinătate, decât 

dacă tratamentul medical în cauză nu este 

disponibil în țara natală; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Amendamentul  39 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera (e) – subpunctul i 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

i. să obțină un acord care conține o anexă 

ambițioasă, dar echilibrată, privind 

furnizarea tuturor tipurilor de servicii 

financiare, în special servicii bancare și 

de asigurări, care să depășească sfera 

anexei la acordul GATS cu privire la 

serviciile financiare și care să favorizeze 

creșterea economică pe termen lung, în 

conformitate cu obiectivele Strategiei 

Europa 2020; să urmărească consolidarea 

stabilității sistemului financiar și a 

instituțiilor financiare individuale, 

asigurarea coerenței depline cu cadrul de 

reglementare de după criză și a unei 

concurențe loiale între furnizorii de servicii 

financiare; să obțină un acord care să aducă 

valoare adăugată și protecție 

consumatorilor europeni sub formă de 

convergență ascendentă a reglementării 

financiare și o ofertă mai variată de servicii 

financiare; să vizeze asigurarea unei 

protecții adecvate a consumatorilor, 

inclusiv protecția datelor și dreptul la viață 

privată, precum și furnizarea de informații 

corecte și ușor de înțeles, care sunt 

indispensabile pentru reducerea asimetriei 

informațiilor; 

i. să nu își mai ia alte angajamente de 

liberalizare a serviciilor financiare, 

deoarece lipsa de reglementare din 

sectorul serviciilor financiare s-a 

numărat printre principalele cauze ale 

crizei financiare din 2008; să respingă în 

cadrul TiSA orice dispoziție care face 

posibilă eludarea standardelor și a 

legislației prudențiale din domeniul 

bancar și financiar; să urmărească 

consolidarea stabilității sistemului 

financiar și a instituțiilor financiare 

individuale, asigurarea coerenței depline 

cu cadrul de reglementare de după criză și 

a unei concurențe loiale între furnizorii de 

servicii financiare; să obțină un acord care 

să aducă valoare adăugată și protecție 

consumatorilor europeni sub formă de 

convergență ascendentă a reglementării 

financiare și o ofertă mai variată de 

servicii financiare; să vizeze asigurarea 

unei protecții adecvate a consumatorilor, 

inclusiv protecția datelor și dreptul la viață 

privată, precum și furnizarea de informații 

corecte și ușor de înțeles, care sunt 

indispensabile pentru reducerea asimetriei 

informațiilor;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Amendamentul  40 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera e – subpunctul viia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viia. să asigure respectarea principiilor 

UNCTAD privind activitățile suverane de 

creditare și împrumut realizate în mod 

responsabil; să asigure responsabilitatea 

reciprocă a creditorilor și a debitorilor în 

cadrul tuturor serviciilor financiare; să 

aibă în vedere pe parcursul negocierilor 

necesitatea de a garanta sustenabilitatea 

datoriei; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera f – subpunctul ii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

ii. să urmărească îmbunătățirea accesului 

pe piețele străine și reducerea practicilor 
de reglementare anticoncurențiale, în 

special a celor care sunt dăunătoare pentru 

mediu și reduc eficiența serviciilor de 

transport, și să abordeze restricțiile impuse 

de țările terțe în ceea ce privește 

proprietatea străină, asigurând, totodată, 

dreptul autorităților publice de a 

reglementa transporturile și de a garanta 

transportul public; să abordeze restricțiile 

din sectorul cabotajului și să evite 

întoarcerea din țara-gazdă fără 

încărcătură a transportatorilor, în special 

în anexele referitoare la transportul 

maritim și aerian; 

ii. să asigure prioritatea acordurilor 

naționale (de exemplu, Legea Jones nord-

americană din sectorul cabotajului) în 

raport cu acordurile de liber schimb, 

încercând totodată să modifice acordurile 
care sunt dăunătoare pentru mediu și care 

reduc eficiența serviciilor de transport, 

asigurând, totodată, dreptul autorităților 

publice de a reglementa transporturile și de 

a garanta transportul public;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera f – subpunctul vi 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

vi. să găsească echilibrul corect între 

liberalizarea unui sector poștal 

performant, esențial pentru continuarea 

dezvoltării serviciilor și economiei 

digitale, și protecția serviciilor poștale 

universale, care joacă un rol vital în 

promovarea coeziunii sociale, economice și 

teritoriale; să prevină, prin urmare, 

subvențiile încrucișate anticoncurențiale 

și să sporească accesul pe piețele țărilor 

terțe, asigurând îndeplinirea obligațiilor de 

serviciu universal, astfel cum sunt definite 

de fiecare parte; 

vi. să sublinieze importanța serviciilor 

poștale universale, care joacă un rol vital în 

promovarea coeziunii sociale, economice și 

teritoriale; să asigure îndeplinirea 

obligațiilor de serviciu universal, astfel 

cum sunt definite de fiecare parte; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Amendamentul  43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera f – subpunctul vii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

vii. să reamintească rolul crucial pe care 

transportul maritim îl joacă în cadrul 

economiei mondiale, atât în calitatea sa de 

sector economic de sine stătător, cât și în 

calitate de intermediar al comerțului 

internațional; să propună un text clar, care 

să includă angajamente solide privind 

asigurarea accesului la porturi și a 

accesului la piețe, precum și a 

tratamentului național al serviciilor de 

transport maritim internațional; 

vii. să reamintească rolul crucial pe care 

transportul maritim îl joacă în cadrul 

economiei mondiale, atât în calitatea sa de 

sector economic de sine stătător, cât și în 

calitate de intermediar al comerțului 

internațional; să propună un text clar, care 

să includă angajamente solide privind 

asigurarea accesului la porturi și a 

accesului la piețe, precum și a 

tratamentului național al serviciilor de 

transport maritim internațional; să excludă 

din acord toate funcțiile suverane (de 

exemplu, cele asigurate de piloții 

maritimi); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera g – subpunctul ia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ia. să garanteze că este respectat 

principiul țării de destinație în cazul în 

care standardele diferă, în special în ceea 

ce privește serviciile din „modul 4” (libera 

circulație temporară a furnizorilor de 

servicii sau a angajaților detașați de un 

furnizor), pentru a se asigura că normele 

privind calificările și munca, precum și 

legislația privind negocierile colective 

continuă să se aplice în țara-gazdă – 

libera circulație temporară a furnizorilor 

de servicii sau a angajaților detașați de un 

furnizor de servicii nu trebuie sub nicio 

formă să fie utilizată pentru a împiedica 

grevele sau a eluda legislația în vigoare în 

materie de negocieri colective (prin 

angajarea de lucrători temporari); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Amendamentul  45 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera g – subpunctul iiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  iiia. să garanteze că serviciul universal 

este protejat, astfel încât, de exemplu, 

persoanele care trăiesc în regiuni 

periferice, zone de frontieră, zone 

muntoase sau pe insule să se bucure de 

același standard al serviciilor și să nu 

plătească mai mult decât persoanele din 

zonele urbane; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera g – subpunctul via (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  via. reamintește supremația Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene asupra TiSA și a oricărui alt 

tratat internațional negociat de UE și 

solicită Curții de Justiție a Uniunii 

Europene să garanteze efectiv această 

supremație juridică;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Amendamentul  47 

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

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera g – subpunctul x 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

x. să mențină practica UE de organizare de 

consultări publice înaintea prezentării 

propunerilor legislative; să se asigure că 

rezultatele acestor consultări vor fi 

respectate cu strictețe în timpul 

negocierilor; 

x. să mențină practica UE de organizare de 

consultări publice înaintea adoptării 

propunerilor legislative; să se asigure că 

rezultatele acestor consultări vor fi 

respectate cu strictețe în timpul 

negocierilor, fără a se acorda acces 

privilegiat comerțului sau altor interese 

comerciale; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Amendamentul  48 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera h – subpunctul iiia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  iiia. să se asigure că litigiile judiciare 

referitoare la respectarea acestui acord 

sunt aduse în fața instanțelor publice din 

locul în care pârâtul își are sediul social și 

că procedurile se desfășoară în limba 

vorbită de pârât și sunt reglementate de 

legislația în vigoare în țara pârâtului; să 

asigure că dreptul de recurs este garantat; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Amendamentul  49 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera h – subpunctul iv  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iv. să asigure protecția furnizorilor de 

servicii mici și mijlocii din UE în fața 

practicilor comerciale neloiale ale 

furnizorilor din afara UE; 

iv. să asigure protecția furnizorilor de 

servicii mici și mijlocii din UE în fața 

practicilor comerciale neloiale ale 

furnizorilor de servicii din afara UE, 

adăugându-se un articol care să prevadă 

autorități de supraveghere și de 

concurență stricte – acest articol trebuie 

să cuprindă cel puțin articolul IX din 

GATS privind „Practicile comerciale”;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera h – subpunctul iva (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  iva. să se opună clasificării în categoria 

de bariere netarifare în calea comerțului 

a dispozițiilor municipale și regionale 

privind utilizarea terenurilor și planurile 

de dezvoltare regională și de amenajare a 

teritoriului; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Amendamentul  51 

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

Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera h – subpunctul vi 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

vi. să se asigure că angajamentele viitoare 

în materie de achiziții nu ignoră legislația 

locală sau națională a niciunei părți; 

vi. să se asigure că angajamentele viitoare 

în materie de achiziții nu ignoră legislația 

locală sau națională a niciunei părți; să se 

asigure că normele UE recent adoptate 

privind achizițiile publice sunt protejate și 

susținute în cadrul negocierilor, în special 

cu privire la accesul IMM-urilor la 

contractele publice, la criteriile de 

eligibilitate, care trebuie să fie bazate pe 

cel mai bun raport „calitate-preț”, și nu 

pe cel mai mic preț, la piețele rezervate 

alocate întreprinderilor din economia 

socială, la posibilitatea ca autoritățile 

contractuale să promoveze cooperarea 

dintre comunități, precum și la 

menținerea pragurilor prevăzute de 

normele UE și internaționale pentru 

excluderea dintr-o procedură de licitație; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Amendamentul  52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera i – subpunctul via (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  via. să se retragă din negocierile pentru 

TiSA dacă ansamblul recomandărilor de 

mai sus nu este respectat;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Amendamentul  53 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera i – subpunctul v 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

v. să încurajeze statele membre să implice 

și să consulte parlamentele naționale, 

precum și autoritățile locale și regionale, 
și să le informeze în permanență cu privire 

la derularea negocierilor; 

v. să încurajeze statele membre să 

își implice parlamentele naționale și 

să le informeze în permanență cu 

privire la derularea negocierilor; să 

recunoască faptul că TiSA este un 

acord mixt care necesită 

ratificarea de către parlamentele 

naționale ale tuturor statelor 

membre;  

  

Or. en 

 

 


