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27.1.2016 A8-0009/38 

Predlog spremembe  38 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (d) – točka vii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  viia. naj zagotovi, da organi ali 

zdravstvene zavarovalnice ne bodo silile 

državljanov k zdravljenju v tujini, razen 

kadar ustrezno zdravljenje ni na voljo v 

domači državi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Predlog spremembe  39 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (e) – točka i 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

i. naj doseže sporazum, ki bo vseboval 

ambiciozno, vendar uravnoteženo prilogo, 

v kateri bo zajeto zagotavljanje vseh vrst 

finančnih storitev, zlasti bančnih in 

zavarovalniških, in ki bo presegala 

prilogo sporazuma GATS o finančnih 

storitvah ter bo spodbujala dolgoročno 

trajnostno rast v skladu s cilji strategije 

Evropa 2020; naj si prizadeva okrepiti 

stabilnost finančnega sistema in 

posameznih finančnih institucij, jamčiti 

popolno skladnost s pokriznim 

regulativnim okoljem in zagotoviti pošteno 

konkurenco med ponudniki finančnih 

storitev; naj doseže sporazum, ki bo 

prinesel vrednost in varstvo za evropske 

potrošnike v obliki višje stopnje 

konvergence pri finančni regulaciji in širšo 

izbiro finančnih storitev; naj si prizadeva 

za ustrezno varstvo potrošnikov, vključno z 

varstvom podatkov in pravico do 

zasebnosti, pa tudi z zagotavljanjem 

razumljivih in pravilnih informacij, ki so 

nujne za zmanjšanje asimetrije informacij; 

i. naj ne sprejema dodatnih zavez glede 

liberalizacije finančnih storitev, saj je 

bilo pomanjkanje regulacije finančnih 

storitev eden glavnih vzrokov za finančno 

krizo leta 2008; naj v sporazumu TiSA 

zavrne vsakršno določbo, ki bi omogočala 

izogibanje bonitetnemu bančništvu ter 

finančnim standardom in zakonodaji;  
naj si prizadeva okrepiti stabilnost 

finančnega sistema in posameznih 

finančnih institucij, jamčiti popolno 

skladnost s pokriznim regulativnim 

okoljem in zagotoviti pošteno konkurenco 

med ponudniki finančnih storitev; naj 

doseže sporazum, ki bo prinesel vrednost 

in varstvo za evropske potrošnike v obliki 

višje stopnje konvergence pri finančni 

regulaciji in širšo izbiro finančnih storitev; 

naj si prizadeva za ustrezno varstvo 

potrošnikov, vključno z varstvom 

podatkov in pravico do zasebnosti, pa tudi 

z zagotavljanjem razumljivih in pravilnih 

informacij, ki so nujne za zmanjšanje 

asimetrije informacij;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Predlog spremembe  40 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (e) – točka vii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  viia. naj zagotovi skladnost z načeli 

UNCTAD o odgovornem državnem 

najemanju in dajanju posojil; naj zagotovi 

vzajemno odgovornost posojilojemalcev in 

posojilodajalcev pri vseh finančnih 

storitvah; naj pri pogajanjih upošteva, da 

je treba zagotoviti vzdržnost zadolževanja; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (f) – točka ii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

ii. naj si prizadeva za izboljšan dostop do 

tujih trgov in zmanjšanje 

protikonkurenčnih regulativnih praks, 

predvsem tistih, ki so škodljive za okolje in 

zmanjšujejo učinkovitost prevoznih 

storitev, in tistih omejitev, ki jih tretje 

države uvajajo v zvezi s tujim lastništvom, 
pri tem pa naj zakonsko zagotovi 

pristojnost javnih organov za regulacijo 

prometa in zagotovitev javnega prevoza; 

naj obravnava omejitve v sektorju 

kabotaže in preprečuje vračanje praznih 

prevoznikov iz države gostiteljice, zlasti v 

prilogah o pomorskem in letalskem 

prevozu; 

ii. naj zagotovi prevlado domačih ureditev 

(npr. ameriškega zakona Jones Act za 

sektor kabotaže) nad prostotrgovinskimi 

sporazumi, obenem pa naj poskusi 

spremeniti ureditve, ki so škodljive za 

okolje in zmanjšujejo učinkovitost 

prevoznih storitev, ter zakonsko zagotovi 

pristojnost javnih organov za regulacijo 

prometa in zagotovitev javnega prevoza;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (f) – točka vi 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

vi. naj vzpostavi pravo ravnotežje med 

liberalizacijo konkurenčnega poštnega 

sektorja, ki je ključna za nadaljnji razvoj 

storitev in digitalnega gospodarstva, in 

zaščito splošnih poštnih storitev, ki imajo 

pomembno vlogo pri spodbujanju socialne, 

ekonomske in teritorialne kohezije; naj 

zato prepreči protikonkurenčno 

navzkrižno subvencioniranje in poveča 

dostop do trgov tretjih držav, ob tem pa 
zagotovi izpolnjevanje obveznosti 

zagotavljanja splošnih storitev, kot jih 

opredeli vsaka podpisnica; 

vi. naj poudari pomen univerzalnih poštnih 

storitev, ki imajo pomembno vlogo pri 

spodbujanju socialne, ekonomske in 

teritorialne kohezije. naj zagotovi 

izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja 

splošnih storitev, kot jih opredeli vsaka 

podpisnica; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Predlog spremembe  43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (f) – točka vii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

vii. naj spomni na ključno vlogo 

pomorskega prevoza v svetovnem 

gospodarstvu kot samostojne industrijske 

panoge in kot gonilo mednarodne trgovine; 

naj podpre jasno besedilo s trdnimi 

zavezami za zagotavljanje dostopa do 

pristanišč in trgov ter nacionalne 

obravnave mednarodnih pomorskih 

prevoznih storitev; 

vii. naj spomni na ključno vlogo 

pomorskega prevoza v svetovnem 

gospodarstvu kot samostojne industrijske 

panoge in kot gonilo mednarodne trgovine; 

naj podpre jasno besedilo s trdnimi 

zavezami za zagotavljanje dostopa do 

pristanišč in trgov ter nacionalne 

obravnave mednarodnih pomorskih 

prevoznih storitev; naj izključi vse 

suverene naloge (npr. pomorskih pilotov) 

iz sporazuma; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (g) – točka i a (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  ia. naj zagotovi, da se bo v primeru 

različnih standardov spoštovalo načelo 

namembne države, zlasti pri četrti obliki 

opravljanja storitev (prosto gibanje 

ponudnikov storitev, ki te izvajajo za 

določen čas, in delojemalcev, ki jih napoti 

izvajalec storitev), da se ohranijo zahteve 

glede kvalifikacij za delo ter določbe 

delovnega prava in kolektivnih pogodb 

države gostiteljice – prosto gibanje 

ponudnikov storitev, ki te izvajajo za 

določen čas, in delojemalcev, ki jih napoti 

izvajalec storitev, se ne more in ne sme 

zlorabljati za preprečevanje stavk ali 

izogibanje veljavnim kolektivnim 

pogodbam (z zaposlovanjem za določen 

čas); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Predlog spremembe  45 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Malin Björk 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (g) – točka iii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  iiia. naj zagotovi, da bodo univerzalne 

storitve ohranjene, da bodo na primer 

ljudje, ki živijo v odročnih, obmejnih ali 

gorskih območjih ali na otokih, deležni 

enakih standardnih storitev in ne bodo 

plačevali več kot ljudje v mestnih 

območjih;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Predlog spremembe  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (g) – točka vi a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  via. opozarja, da ima Listina Evropske 

unije o temeljnih pravicah prednost pred 

sporazumom TiSA in vsemi ostalimi 

mednarodnimi pogodbami, o katerih se je 

pogajala EU, ter poziva Sodišče Evropske 

unije, naj učinkovito jamči za to pravno 

prevlado;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Predlog spremembe  47 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (g) – točka x 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

x. naj ohrani prakso EU, da se pred 

vložitvijo zakonodajnih predlogov opravijo 

javna posvetovanja; naj zagotovi, da se 

bodo izidi teh posvetovanj upoštevali na 

pogajanjih; 

x. naj ohrani prakso EU, da se pred 

sprejetjem zakonodajnih predlogov 

opravijo javna posvetovanja; naj zagotovi, 

da se bodo izidi teh posvetovanj upoštevali 

na pogajanjih, ne da bi se pri tem trgovini 

in drugim trgovinskim interesom 

omogočil prednostni dostop; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Predlog spremembe  48 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (h) – točka iii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  iiia. naj se pravni spori v zvezi s 

spoštovanjem tega sporazuma vodijo pred 

sodiščem na sedežu obtoženega ter v 

jeziku in na podlagi veljavne zakonodaje 

države obtoženega; naj se ohrani pravica 

do pritožbe; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Predlog spremembe  49 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (h) – točka iv  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iv. naj zagotovi, da bodo mali in srednji 

ponudniki storitev iz EU zaščiteni pred 

nepoštenimi trgovinskimi praksami 

ponudnikov storitev zunaj EU; 

iv. naj zagotovi, da bodo mali in srednji 

ponudniki storitev iz EU zaščiteni pred 

nepoštenimi trgovinskimi praksami 

ponudnikov storitev zunaj EU, in sicer s 

členom, ki zagotavlja stroge nadzorne 

organe in organe za konkurenco ter 

vsebuje vsaj člen IX sporazuma GATS 

„Poslovna praksa“;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (h) – točka iv a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  iva. naj nasprotuje temu, da se lokalni in 

regionalni predpisi, ki urejajo rabo 

površin, ter regionalni razvojni in 

zazidalni načrti razglasijo za netarifne 

trgovinske ovire; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Predlog spremembe  51 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (h) – točka vi 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

vi. naj zagotovi, da načrtovane zaveze 

glede javnih naročil ne prevladajo nad 

nacionalno zakonodajo katere od 

pogodbenic; 

vi. naj zagotovi, da načrtovane zaveze 

glede javnih naročil ne prevladajo nad 

nacionalno zakonodajo katere od 

pogodbenic; naj poskrbi, da bodo nedavno 

sprejeta pravila EU o javnih naročilih 

med pogajanji deležna zaščite in podpore, 

zlasti v zvezi z dostopom MSP do javnih 

naročil, merili upravičenosti na podlagi 

najboljšega razmerja med kakovostjo in 

ceno in ne na podlagi najnižje cene, 

rezerviranimi trgi, dodeljenimi podjetjem 

socialnega gospodarstva, možnostjo za 

naročnike, da spodbujajo sodelovanje 

znotraj skupnosti, in ohranitvijo pragov za 

izključitev razpisov iz pravil EU in 

mednarodnih pravil; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Predlog spremembe  52 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora 

Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (i) – točka vi a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  via. naj se umakne iz pogajanj o 

sporazumu TiSA, če vsa zgoraj navedena 

priporočila ne bodo upoštevana;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Predlog spremembe  53 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (i) – točka v 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

v. naj spodbudi države članice, da vključijo 

svoje nacionalne parlamente, pa tudi 

lokalne in regionalne organe, ter se z 

njimi posvetujejo in jih ustrezno obveščajo 

o poteku pogajanj; 

v. naj spodbudi države članice, da 

vključijo svoje nacionalne 

parlamente in jih ustrezno 

obveščajo o poteku pogajanj; naj 

prizna, da je TiSA mešan 

sporazum, ki ga bodo morali 

ratificirati nacionalni parlamenti 

vseh držav članic;  

Or. en 

 

 

 


