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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.1.2016 A8-0009/55 

Módosítás  55 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a TiSA-ról folyó tárgyalásoknak 

a nemzeti szabályozás csökkentése helyett 

azt a célt kell kitűzniük, hogy 

hatékonyabb nemzetközi szabályozás 

jöjjön létre; 

A. mivel a TiSA-ról folyó tárgyalások 

nemzetközi szabályozást és a szabályozás 

lehetetlenségét eredményeznék; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/56 

Módosítás  56 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel bármely kereskedelmi 

megállapodásnak az európai fogyasztók 

számára több jogot és alacsonyabb árakat, 

a munkavállalók számára pedig több 

munkahelyet és nagyobb védelmet kell 

biztosítania; mivel emellett globális 

szinten hozzá kell járulnia a fenntartható 

fejlődés és a globális vállalati társadalmi 

felelősségvállalás elősegítéséhez, továbbá 

egyenlő versenyfeltételeket kell 

biztosítania az európai vállalatok 

számára; mivel a kereskedelempolitikának 

teljes mértékben összhangban kell állnia 

az ILO tisztességes munkára vonatkozó 

menetrendjével és az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési programjával, továbbá hozzá 

kell járulnia azok megvalósításához; 

C. mivel fennáll a kockázat, hogy ez a 

kereskedelmi megállapodás sok 

munkahelyet tönkretesz a szolgáltatási 

ágazatban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/57 

Módosítás  57 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel bármely kereskedelmi 

megállapodásnak piacokat kell 

megnyitnia vállalataink számára 

külföldön, és biztonsági hálót kell 

nyújtania polgáraink számára otthon; 

mivel a TiSA-nak erősítenie kell a külföldi 

piacokhoz való hozzáférést, elő kell 

mozdítania a bevált gyakorlatokat és úgy 

kell formálnia a globalizációt, hogy 

tükrözze az európai értékeket, elveket és 

érdekeket, valamint segítse az európai 

vállalatokat, hogy érvényesüljenek a 

globális értékláncok korszakában; mivel a 

fogyasztói jogok és a szociális és 

környezetvédelmi normák nem a 

kereskedelem előtti akadályok, hanem az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést zászlajára tűző Európa 2020 

stratégia megkérdőjelezhetetlen 

építőkövei; mivel az uniós 

kereskedelempolitikának fenn kell 

tartania a gazdasági, szociális és területi 

kohézió EUMSZ 174. cikkében foglalt 

céljait; mivel a szolgáltatásnyújtás az 

Unióban az egyetemes hozzáférés, a 

minőség, a biztonság, a megfizethetőség és 

az egyenlő elbánás elvén alapul, 

amelyeket minden városban és régióban 

mindenkor biztosítani kell; mivel az EU-

nak nemzetközi szinten támogatnia kell a 

D. mivel a nemzetközi szabályozás olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem 

állnak összhangban az európai fogyasztók 

igényeivel; 
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nemek közötti egyenlőséget; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/58 

Módosítás  58 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel a globalizáció összefüggésében 

mind gazdaságaink, mind a nemzetközi 

kereskedelem szolgáltatásközpontúvá 

válása és digitalizációja mielőbbi politikai 

fellépést tesz szükségessé a nemzetközi 

szabályok erősítése érdekében; mivel az 

EU-nak alapvető érdeke a globális ellátási 

láncokat irányító globális kereskedelmi 

szabályok megerősítése; mivel világszerte 

továbbra is a multilaterális kereskedelmi 

rendszer nyújtja a legeredményesebb 

keretet a nyitott és tisztességes 

kereskedelem megteremtéséhez; 

E. mivel a globalizáció összefüggésében 

mind gazdaságaink, mind a nemzetközi 

kereskedelem szolgáltatásközpontúvá 

válása és digitalizációja miatt meg kell 

állítani a túlzott globalizációt, mert 

biztosítani kell országaink szabályozáshoz 

való jogát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/59 

Módosítás  59 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a szolgáltatáskereskedelem az 

EU-n belüli munkahelyteremtés és 

növekedés motorja, amelyet megerősíthet 

a TiSA; 

G. mivel a szolgáltatáskereskedelem 

veszélyt jelent rengeteg munkahelyre és a 

munkavállalók bérszínvonalára nézve a 

szolgáltatási ágazatban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/60 

Módosítás  60 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel nem utolsó sorban a feltörekvő 

gazdaságokban található számos fontos 

piac továbbra is le van zárva az európai 

vállalatok előtt; mivel a 

szolgáltatáskereskedelem terén meglévő 

szükségtelen akadályok – amelyek 

egyenértékű vámokban kifejezve Kanada 

esetében elérik a 15%-ot, Japán esetében a 

16%-ot, Dél-Korea esetében a 25%-ot, 

Törökország esetében a 44%-ot és Kína 

esetében a 68%-ot – továbbra is gátolják, 

hogy az európai vállalatok a lehető 

legnagyobb mértékben kihasználják a 

versenyképességükből adódó előnyöket; 

mivel az EU – ahol a 

szolgáltatáskorlátozások vámtarifa 

egyenértéke csak 6% – jóval nyitottabb 

többi partnerénél; mivel az EU-nak 

legfontosabb szolgáltatásimportőrként és -

exportőrként ki kellene használnia 

helyzetét arra, hogy a kölcsönös piacra 

jutás és a tisztességes verseny révén 

egyenlő versenyfeltételeket biztosítson; 

H. mivel nem utolsó sorban a feltörekvő 

gazdaságokban található számos fontos 

piac továbbra is le van zárva az európai 

vállalatok előtt; mivel a 

szolgáltatáskereskedelem terén meglévő 

szükségtelen akadályok – amelyek 

egyenértékű vámokban kifejezve Kanada 

esetében elérik a 15%-ot, Japán esetében a 

16%-ot, Dél-Korea esetében a 25%-ot, 

Törökország esetében a 44%-ot és Kína 

esetében a 68%-ot – továbbra is gátolják, 

hogy az európai vállalatok a lehető 

legnagyobb mértékben kihasználják a 

versenyképességükből adódó előnyöket; 

mivel az EU – ahol a 

szolgáltatáskorlátozások vámtarifa 

egyenértéke csak 6% – jóval nyitottabb 

többi partnerénél; mivel az EU-nak 

ugyanúgy meg kell védenie polgárait és 

vállalkozásait, ahogyan ezt a világ többi 

országa is teszi; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/61 

Módosítás  61 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel a nem vámjellegű akadályok, 

amelyek a határokon átnyúló 

szolgáltatások költségeinek átlagosan több 

mint 50%-át jelentik, aránytalanul érintik 

a kis- és középvállalkozásokat (kkv-ket), 

amelyek az uniós szolgáltatásexport 

egyharmadát adják, és amelyek esetében 

gyakran nincs meg az ilyen akadályok 

leküzdéséhez szükséges emberi és 

pénzügyi erőforrás; mivel a szükségtelen 

akadályok felszámolása megkönnyítené a 

kkv-k nemzetközivé válását, amennyiben 

ezen akadályok felszámolhatók anélkül, 

hogy veszélyeztetnék az ezek alapjául 

szolgáló közpolitikai célok 

megvalósulását; mivel fenn kell tartani a 

legitim közpolitikai célok eléréséhez 

szükséges intézkedéseket; 

törölve 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Módosítás  62 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel az adatvédelem nem gazdasági 

teher, hanem a gazdasági növekedés 

forrása; mivel döntő fontosságú a digitális 

világba vetett bizalom visszaállítása; mivel 

az adatáramlás feltétlenül szükséges a 

szolgáltatáskereskedelemhez, azonban 

soha nem veszélyeztetheti a személyes 

adatok védelmére és a magánélet 

tiszteletben tartásához való jogra 

vonatkozó uniós vívmányokat; 

M. mivel az adatvédelmet nem a gazdasági 

növekedés forrásának kell tekinteni, 

hanem jogi alapelvnek; mivel a nemzeti 

határokon kívülre irányuló jelentős 
adatáramlás nem feltétlenül szükséges a 

szolgáltatáskereskedelemhez, és soha nem 

veszélyeztetheti a személyes adatok 

védelmére és a magánélet tiszteletben 

tartásához való jogra vonatkozó uniós 

vívmányokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/63 

Módosítás  63 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel a TiSA a természetes személyek 

részes országok közötti mozgását is maga 

után vonja, és mivel ebben az 

összefüggésben minden európai polgárt 

egyenlő elbánásban kellene részesíteni a 

megállapodás többi részes felének 

területéhez való hozzáférés tekintetében; 

O. mivel a TiSA a munkavállalók részes 

országok közötti mozgását is maga után 

vonja, és mivel ebben az összefüggésben 

azzal a kockázattal jár, hogy képzetlen 

és/vagy rosszul fizetett, gyenge 

nyelvtudással bíró munkaerő áramlik be; 

Or. en 



 

AM\1084763HU.doc  PE576.507v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/64 

Módosítás  64 

Marine Le Pen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. a szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásról zajló tárgyalásokkal 

összefüggésben az alábbi ajánlásokat 

fogalmazza meg a Bizottság számára: 

[...] 

Az 1. bekezdés teljes szövege helyébe az 

alábbi szöveg lép: 

1. a szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásról zajló tárgyalásokkal 

összefüggésben az alábbi ajánlásokat 

fogalmazza meg a Bizottság számára: 

végleg hagyjon fel a TiSA-ra irányuló 

tárgyalásokkal; 

Or. en 

 

 


