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27.1.2016 A8-0009/55 

Pakeitimas 55 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi TISA derybomis turėtų būti 

pasiektas ne švelnesnis vidaus 

reglamentavimas, o veiksmingas 

tarptautinis reglamentavimas; 

A. kadangi TISA derybos apima 

tarptautinį reglamentavimą ir neįmanomą 

reglamentavimo užduotį; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Pakeitimas 56 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi bet kokiu prekybos susitarimu 

Europos vartotojams turi būti suteikiama 

daugiau teisių ir užtikrinamos mažesnės 

kainos, kuriama daugiau darbo vietų ir 

užtikrinama darbuotojų apauga; kadangi 

jais taip pat turi būti skatinamas darnus 

vystymasis, įmonių socialinė atsakomybė 

pasaulyje, o Europos įmonėms turi būti 

sudaromos vienodos veiklos sąlygos; 

kadangi prekybos politika turėtų prisidėti 

prie TDO deramo darbo darbotvarkės ir 

JT 2030 m. darnaus vystymosi 

darbotvarkės ir būti su jomis visapusiškai 

suderinta; 

C. kadangi rizikuojama, kad dėl šio 

prekybos susitarimo bus prarasta daug 

darbo vietų paslaugų sektoriuje; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Pakeitimas 57 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi bet kokiu prekybos susitarimu 

mūsų įmonėms turi būti atveriamos 

užsienio rinkos, o ES piliečiams 

sukuriamas apsaugos tinklas; kadangi 

TISA turėtų būti padidintas užsienio 

rinkų prieinamumas, skatinama geriausia 

patirtis ir formuojama globalizacija, 

siekiant užtikrinti, kad tai atspindėtų ES 

vertybes, principus ir interesus ir padėtų 

ES įmonėms klestėti pasaulinės vertės 

grandinėse; kadangi vartotojų teisės ir 

socialiniai ir aplinkos apsaugos standartai 

yra ne kliūtys prekybai, o nediskutuotinas 

Europos 2020 m. pažangaus, darnaus ir 

įtraukaus augimo strategijos pagrindas; 

kadangi ES prekybos politikoje reikia 

laikytis ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos tikslų, kaip 

nurodyta SESV 174 straipsnyje; kadangi 

paslaugų teikimas ES yra grindžiamas 

universaliosios prieigos, kokybės, saugos, 

prieinamumo ir vienodo požiūrio taikymo 

principais, kuriuos visą laiką būtina 

užtikrinti visuose miestuose ir regionuose; 

kadangi ES turėtų skatinti lyčių lygybę 

tarptautiniu lygmeniu; 

D. kadangi tarptautinis reglamentavimas 

apima nuostatas, kurios nepritaikytos prie 

Europos vartotojų lūkesčių; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Pakeitimas 58 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi, atsižvelgiant tiek į 

ekonomikos, tiek į tarptautinės prekybos 

globalizaciją, orientaciją į paslaugų teikimą 

ir skaitmeninimą, reikia imtis skubių 

politinių tarptautinių taisyklių stiprinimo 

veiksmų; kadangi ES labai suinteresuota 

pasaulinės prekybos taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamos pasaulinės tiekimo 

grandinės, stiprinimu; kadangi 

daugiašalė prekybos sistema išlieka 

efektyviausia atviros ir sąžiningos 

prekybos pasaulyje siekimo sistema; 

E. kadangi, atsižvelgiant tiek į 

ekonomikos, tiek į tarptautinės prekybos 

globalizaciją, orientaciją į paslaugų teikimą 

ir skaitmeninimą, būtina sustabdyti šią 

pernelyg intensyvią globalizaciją, nes 

šalims reikia turėti reguliavimo teisę; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Pakeitimas 59 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi prekyba paslaugomis yra labai 

svarbus darbo vietų kūrimo ir augimo ES 

variklis, kurį galima sustiprinti TISA; 

G. kadangi prekyba paslaugomis kelia 

grėsmę dideliam skaičiui darbo vietų ir 

paslaugų sektoriaus darbuotojų darbo 

užmokesčio dydžiui; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Pakeitimas 60 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi daugybė svarbių rinkų, taip pat 

ir besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalyse, tebėra neprieinamos Europos 

įmonėms; kadangi bereikalingos prekybos 

paslaugomis kliūtys, kurių atitikmuo 

tarifais sudarytų 15 proc. Kanadoje, 

16 proc. Japonijoje, 25 proc. Pietų 

Korėjoje, 44 proc. Turkijoje ir 68 proc. 

Kinijoje, ir toliau užkerta kelią Europos 

įmonėms visapusiškai išnaudoti savo 

konkurencinį pranašumą; kadangi ES, 

kurioje paslaugų apribojimai, juos išreiškus 

tarifo dydžiu, sudaro tik 6 proc., iš esmės 

yra daug atviresnė, palyginti su dauguma 

jos partnerių; kadangi ES turėtų 

pasinaudoti savo, kaip svarbiausios 

paslaugų importuotojos ir eksportuotojos, 

pozicija ir užtikrinti vienodas abipusio 

patekimo į rinką ir sąžiningos 

konkurencijos sąlygas; 

H. kadangi daugybė svarbių rinkų, taip pat 

ir besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalyse, tebėra neprieinamos Europos 

įmonėms; kadangi bereikalingos prekybos 

paslaugomis kliūtys, kurių atitikmuo 

tarifais sudarytų 15 proc. Kanadoje, 

16 proc. Japonijoje, 25 proc. Pietų 

Korėjoje, 44 proc. Turkijoje ir 68 proc. 

Kinijoje, ir toliau užkerta kelią Europos 

įmonėms visapusiškai išnaudoti savo 

konkurencinį pranašumą; kadangi ES, 

kurioje paslaugų apribojimai, juos išreiškus 

tarifo dydžiu, sudaro tik 6 proc., iš esmės 

yra daug atviresnė, palyginti su dauguma 

jos partnerių; kadangi ES turėtų ne mažiau 

nei kitos pasaulio šalys apsaugoti savo 

piliečius ir įmones; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Pakeitimas 61 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi netarifinės kliūtys, kurios 

vidutiniškai sudaro daugiau nei 50 proc. 

tarpvalstybinių paslaugų teikimo 

sąnaudų, daro neproporcingą poveikį 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 

kurios sudaro trečdalį ES paslaugų 

eksportuotojų ir kurioms dažnai 

nepakanka žmogiškųjų ir finansinių 

išteklių šioms kliūtims įveikti; kadangi 

pašalinus nereikalingas kliūtis būtų 

palengvinta MVĮ tarptautinė plėtra, 

tačiau turi būti užtikrinta, kad jos bus 

pašalintos nekeliant pavojaus 

pamatiniams viešosios politikos tikslams; 

kadangi reikėtų toliau taikyti priemones, 

kurių reikia teisėtiems viešosios politikos 

tikslams siekti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Pakeitimas 62 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi duomenų apsauga nesukelia 

ekonominės naštos, bet padeda augti 

ekonomikai; kadangi labai svarbu atkurti 

pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu; 

kadangi prekyba paslaugomis neatsiejama 

nuo duomenų srautų, bet niekada neturėtų 

kelti pavojaus ES acquis duomenų 

apsaugos ir teisės į privatumą srityje; 

M. kadangi duomenų apsauga turėtų būti 

laikoma teisiniu principu, o ne 

ekonomikos augimo šaltiniu; kadangi 

prekyba paslaugomis nėra neatsiejama nuo 

didžiulių duomenų srautų už nacionalinių 

šalies ribų, kurie niekada neturėtų kelti 

pavojaus ES acquis duomenų apsaugos ir 

teisės į privatumą srityje; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Pakeitimas 63 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi TISA apims fizinių asmenų 

judėjimą tarp susitarimo šalių ir kadangi 

šiuo aspektu visi Europos piliečiai privalo 

būti traktuojami vienodai, suteikiant jiems 

galimybę atvykti į kitų susitarimo šalių 

teritoriją; 

O. kadangi TISA apims darbuotojų 

judėjimą tarp susitarimo šalių ir kadangi 

šiuo aspektu dėl susitarimo atsiras 

pavojus, kad bus importuojama mažiau 

kvalifikuotos ir (arba) pigios darbo jėgos, 

kurios atstovai prastai mokės kalbą; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Pakeitimas 64 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. Atsižvelgdamas į vykstančias derybas 

dėl prekybos paslaugomis susitarimo, 

rekomenduoja Komisijai: 

[...] 

1 dalis pakeičiama šiuo tekstu: 

1. Atsižvelgdamas į vykstančias derybas 

dėl prekybos paslaugomis susitarimo, 

rekomenduoja Komisijai: 

galutinai nutraukti TISA derybas; 

Or. en 

 

 

 


