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27.1.2016 A8-0009/38 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (d) – bod vii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viia. zabezpečiť, aby orgány a zdravotné 

poisťovne nenútili občanov vyhľadávať 

lekársku starostlivosť v zahraničí, iba ak 

by sa príslušná liečba v domovskej krajine 

neposkytovala; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (e) – bod i 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

i. dosiahnuť dohodu, ktorá obsahuje 

ambicióznu, ale vyváženú prílohu 

zahŕňajúcu poskytovanie všetkých typov 

finančných služieb, a to najmä v 

bankovníctve a poisťovníctve, ktorá 

presahuje rámec prílohy k dohode GATS 

o finančných službách a ktorá podporuje 

dlhodobo udržateľný rast v súlade s 

cieľmi stratégie Európa 2020; zamerať sa 

na posilnenie stability finančného systému 

a jednotlivých finančných inštitúcií, 

zaručenie úplného súladu s pokrízovým 

regulačným prostredím a zaručenie 

spravodlivej hospodárskej súťaže medzi 

poskytovateľmi finančných služieb; 

dosiahnuť dohodu, ktorá prinesie 

európskym spotrebiteľom výhody a 

ochranu v podobe konvergencie finančnej 

regulácie smerom k vyššej úrovni a 

väčšieho výberu finančných služieb; 

usilovať sa o zabezpečenie primeranej 

ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany 

osobných údajov a práva na súkromie, ako 

aj poskytovania zrozumiteľných a 

správnych informácií, ktoré sú nevyhnutné 

na obmedzenie asymetrie informácií; 

i. neprijímať žiadne ďalšie záväzky, 

pokiaľ ide o liberalizáciu finančných 

služieb, pretože nedostatočná regulácia 

finančných služieb bola jednou z 

hlavných príčin finančnej krízy v roku 

2008; odmietnuť všetky ustanovenia 

dohody TiSA, ktoré by umožnili 

obchádzanie štandardov a právnych 

predpisov týkajúcich sa prudenciálneho 

dohľadu v oblasti bankovníctva a 

financií; zamerať sa na posilnenie stability 

finančného systému a jednotlivých 

finančných inštitúcií, zaručenie úplného 

súladu s pokrízovým regulačným 

prostredím a zaručenie spravodlivej 

hospodárskej súťaže medzi 

poskytovateľmi finančných služieb; 

dosiahnuť dohodu, ktorá prinesie 

európskym spotrebiteľom výhody a 

ochranu v podobe konvergencie finančnej 

regulácie smerom k vyššej úrovni a 

väčšieho výberu finančných služieb; 

usilovať sa o zabezpečenie primeranej 

ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany 

osobných údajov a práva na súkromie, ako 

aj poskytovania zrozumiteľných a 

správnych informácií, ktoré sú nevyhnutné 

na obmedzenie asymetrie informácií;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (e) – bod vii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viia. zabezpečiť dodržiavanie zásad 

UNCTAD o zodpovednom poskytovaní a 

prijímaní úverov; zabezpečiť vzájomnú 

zodpovednosť poskytovateľov aj 

príjemcov úverov vo všetkých finančných 

službách; zohľadniť pri rokovaniach 

nutnosť zabezpečiť udržateľnosť dlhu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (f) – bod ii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

usilovať o zlepšenie prístupu na 

zahraničné trhy a o obmedzenie 

regulačných postupov, ktoré sú v rozpore 

s hospodárskou súťažou, predovšetkým 

tých, ktoré sú škodlivé pre životné 

prostredie a znižujú účinnosť dopravných 

služieb, ako aj obmedzení uložených 

tretími krajinami, ktoré sa týkajú 

zahraničného vlastníctva, a zároveň 

právne zabezpečiť právo verejných 

orgánov regulovať v oblasti dopravy a 

zaručiť verejnú dopravu; riešiť 

obmedzenia v sektore kabotáže a vyhnúť 

sa návratom prepravcov z hostiteľskej 

krajiny bez nákladu, najmä v prílohách 

týkajúcich sa námornej a leteckej 

dopravy; 

ii. zabezpečiť nadradenosť 

vnútroštátnych opatrení (napr. Jonesov 

zákon pre odvetvie kabotáže platný v 

Severnej Amerike) nad dohodami o 

voľnom obchode a súčasne usilovať o 

zmenu opatrení, ktoré sú škodlivé pre 

životné prostredie a znižujú účinnosť 

dopravných služieb, a právne zabezpečiť 

právo verejných orgánov regulovať v 

oblasti dopravy a zaručiť verejnú dopravu;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (f) – bod vi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

vi. nájsť správnu rovnováhu medzi 

liberalizáciou konkurencieschopného 

poštového sektora, ktorý má kľúčový 

význam pre ďalší rozvoj ekonomiky 

služieb a digitálneho hospodárstva, 

a ochranou univerzálnych poštových 

služieb, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri 

presadzovaní sociálnej, hospodárskej a 

územnej súdržnosti; preto zabrániť 

krížovým dotáciám, ktoré sú v rozpore 

s hospodárskou súťažou, a zlepšiť prístup 

na trhy tretích krajín, pričom sa zároveň 

zabezpečí splnenie povinností univerzálnej 

služby, ako sú vymedzené každou 

zmluvnou stranou; 

vi. zdôrazniť význam univerzálnych 

poštových služieb pri podpore sociálnej, 

hospodárskej a územnej súdržnosti; je 

preto dôležité, aby bolo zabezpečené 

splnenie povinností univerzálnej služby, 

ako sú vymedzené každou zmluvnou 

stranou; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (f) – bod vii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

vii. pripomínať dôležitú úlohu, ktorú 

námorná doprava zohráva vo svetovom 

hospodárstve ako samotné priemyselné 

odvetvie, a zároveň ako sprostredkovateľ 

medzinárodného obchodu; presadzovať 

zrozumiteľný text s pevnými záväzkami, 

pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu do 

prístavov, prístupu na trh a vnútroštátne 

postupy týkajúce sa medzinárodných 

námorných prepravných služieb; 

vii. pripomínať dôležitú úlohu, ktorú 

námorná doprava zohráva vo svetovom 

hospodárstve ako samotné priemyselné 

odvetvie, a zároveň ako sprostredkovateľ 

medzinárodného obchodu; presadzovať 

zrozumiteľný text s pevnými záväzkami, 

pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu do 

prístavov, prístupu na trh a vnútroštátne 

postupy týkajúce sa medzinárodných 

námorných prepravných služieb; vylúčiť 

všetky úlohy štátnej správy (napr. týkajúce 

sa činnosti námorných lodivodov); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (g) – bod i a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ia. zaručiť, že sa bude dodržiavať zásada 

krajiny určenia tam, kde sa štandardy 

líšia, najmä v prípade služieb v rámci 

režimu 4 (dočasný voľný pohyb 

dodávateľov služieb alebo zamestnancov 

vyslaných dodávateľom), a zabezpečiť, 

aby v hostiteľskej krajine aj naďalej 

platili pravidlá v oblasti kvalifikácií a 

práce a právne predpisy upravujúce 

kolektívne vyjednávanie – dočasný voľný 

pohyb dodávateľov služieb alebo 

zamestnancov vyslaných dodávateľom 

služieb nesmie byť v žiadnom prípade 

zneužívaný na zamedzovanie štrajkom 

alebo obchádzanie ustanovení platných 

kolektívnych zmlúv (tým, že sa 

zamestnanci prijímajú na dobu určitú); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (g) – bod iii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  iiia. zabezpečiť, že bude zaručená 

univerzálna služba, aby napríklad ľudia 

žijúci vo vzdialených regiónoch, v 

pohraničných oblastiach, na ostrovoch 

alebo v horských oblastiach mohli 

využívať rovnako kvalitné služby a 

nemuseli znášať vyššie finančné 

zaťaženie ako občania v mestských 

aglomeráciách; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (g) – bod vi a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  via. pripomína, že Charta základných práv 

Európskej únie je nadradená dohode 

TiSA a akýmikoľvek iným 

medzinárodným zmluvám, o ktorých Únia 

rokuje, a vyzýva Súdny dvor Európskej 

únie, aby účinne zaručil túto právnu 

nadradenosť;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

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

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (g) – bod x 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

x. zachovať prax EÚ, ktorá spočíva vo 

vykonávaní verejných konzultácií pred 

podaním legislatívnych návrhov; zaistiť, 

aby sa výsledky týchto konzultácií 

zohľadňovali počas rokovaní; 

x. zachovať prax EÚ, ktorá spočíva vo 

vykonávaní verejných konzultácií pred 

prijatím legislatívnych návrhov; zaistiť, 

aby sa výsledky týchto konzultácií 

zohľadňovali počas rokovaní bez toho, aby 

bol poskytnutý prednostný prístup k 

obchodu a iným komerčným záujmom; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (h) – bod iii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  iiia. žiada, aby sa právne spory, ktoré 

majú vplyv na dodržiavanie tejto dohody, 

postupovali verejným súdom v mieste 

registrovaného sídla obvineného a aby sa 

konanie viedlo v jazyku obvineného a 

riadilo sa právnymi predpismi platnými v 

jeho krajine; zabezpečiť zachovanie práva 

na odvolanie; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (h) – bod iv  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iv. zabezpečiť ochranu malých a stredných 

poskytovateľov služieb z EÚ pred 

nekalými obchodnými praktikami 

poskytovateľov služieb z krajín mimo EÚ, 

zabezpečiť ochranu malých a stredných 

poskytovateľov služieb z EÚ pred 

nekalými obchodnými praktikami 

poskytovateľov služieb z krajín mimo EÚ, 

doplnením článku, ktorým sa zabezpečí 

existencia prísnych orgánov dohľadu a 

orgánov pre hospodársku súťaž, ktorý 

musí obsahovať aspoň ustanovenia 

článku IX dohody GATS o obchodných 

praktikách;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (h) – bod iv a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  iva. namieta proti tomu, aby sa obecné a 

regionálne ustanovenia o využívaní pôdy 

a regionálnom rozvoji alebo územnom 

plánovaní klasifikovali ako necolné 

prekážky obchodu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

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

Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (h) – bod vi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

vi. zaistiť, aby budúce záväzky v oblasti 

obstarávania neboli nad rámec miestneho 

alebo vnútroštátneho práva žiadnej 

zmluvnej strany; 

vi. zaistiť, aby budúce záväzky v oblasti 

obstarávania neboli nad rámec miestneho 

alebo vnútroštátneho práva žiadnej 

zmluvnej strany; zabezpečiť, aby nedávno 

prijaté právne predpisy EÚ o verejnom 

obstarávaní boli v rámci rokovaní 

chránené a podporované, najmä pokiaľ 

ide o prístup MSP k verejným zákazkám, 

kritériá oprávnenosti na základe 

najlepšieho pomeru kvality a ceny 

namiesto najnižšej ceny, trhy vyhradené 

pre podniky sociálneho hospodárstva, 

možnosť, aby zmluvné orgány 

podporovali spoluprácu medzi 

komunitami, a zachovanie prahových 

hodnôt pre vylúčenie z verejného 

obstarávania podľa pravidiel EÚ a 

medzinárodných pravidiel; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

27.1.2016 A8-0009/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (i) – bod vi a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  via. odstúpiť od rokovaní o dohode TiSA, 

ak sa nebudú dodržiavať všetky vyššie 

uvedené odporúčania;  

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

27.1.2016 A8-0009/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Redingová 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

1 EP 2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Článok 1 – písmeno (i) – bod v 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

v. nabádať členské štáty, aby zapojili svoje 

národné parlamenty, ako aj miestne a 

regionálne orgány a konzultovali s nimi a 

aby ich náležite informovali 

o prebiehajúcich rokovaniach; 

v. nabádať členské štáty, aby 

zapojili svoje národné parlamenty a 

aby ich náležite informovali 

o prebiehajúcich rokovaniach; 

uznať, že TiSA je zmiešanou 

dohodou, ktorá si vyžaduje 

ratifikáciu národnými 

parlamentmi všetkých členských 

štátov;  

  

Or. en 

 

 

 


