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27.1.2016 A8-0009/55 

Poprawka  55 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że negocjacje w 

sprawie porozumienia TiSA powinny 

pozwolić zapewnić skuteczne regulacje na 

szczeblu międzynarodowym, a nie obniżyć 

uregulowania na szczeblach krajowych; 

A. mając na uwadze, że negocjacje w 

sprawie porozumienia TiSA dotyczą 

regulacji na szczeblu międzynarodowym i 

tego, czego nie da się uregulować; 

Or. en 
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27.1.2016 /56 

Poprawka  56 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że każde 

porozumienie handlowe musi zapewniać 

europejskim konsumentom większe prawa 

i niższe ceny, więcej miejsc pracy oraz 

lepszą ochronę pracowników; mając na 

uwadze, że musi ono także przyczyniać się 

do zrównoważonego rozwoju, promować 

społeczną odpowiedzialność 

przedsiębiorstw na całym świecie, a 

europejskim przedsiębiorstwom zapewniać 

jednakowe warunki działania; mając na 

uwadze, że polityka handlowa powinna 

przyczyniać się do realizacji programu 

godnej pracy MOP oraz programu ONZ 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 

być spójna z tymi programami; 

C. mając na uwadze, że to porozumienie 

handlowe niesie w sobie ryzyko 

zniszczenia wielu miejsc pracy w sektorze 

usług; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Poprawka  57 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że każde 

porozumienie handlowe powinno otwierać 

zagraniczne rynki, a jednocześnie 

stanowić siatkę bezpieczeństwa dla 

obywateli w warunkach krajowych; mając 

na uwadze, że porozumienie TiSA 

powinno zapewnić lepszy dostęp do 

zagranicznych rynków, promować 

sprawdzone rozwiązania oraz kształtować 

globalizację w taki sposób, by 

zagwarantować uwzględnienie wartości, 

zasad i interesów UE oraz pomóc unijnym 

przedsiębiorstwom w odnoszeniu 

sukcesów w erze globalnych łańcuchów 

wartości; mając na uwadze, że prawa 

konsumentów oraz standardy społeczne i 

środowiskowe nie stanowią barier 

handlowych, lecz niepodlegające 

negocjacji części składowe strategii 

„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 

trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

mając na uwadze, że unijna polityka 

handlowa musi wspierać cele 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

spójności sformułowane w art. 174 

TFUE; mając na uwadze, że świadczenie 

usług w UE przebiega w oparciu o zasady 

powszechnego dostępu, wysokiej jakości, 

bezpieczeństwa, przystępności cenowej i 

D. mając na uwadze, że regulacje na 

szczeblu międzynarodowym zawierają 

przepisy niedostosowane do życzeń 

europejskich konsumentów; 
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równego traktowania, które muszą być 

niezmiennie zagwarantowane we 

wszystkich miastach i regionach; mając 

na uwadze, że UE powinna promować 

równość płci na szczeblu 

międzynarodowym; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Poprawka  58 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że w kontekście 

procesów globalizacji, serwicyzacji oraz 

cyfryzacji zarówno naszych gospodarek, 

jak i handlu międzynarodowego konieczne 

jest podjęcie pilnych działań politycznych 

w celu wzmocnienia międzynarodowych 

zasad; mając na uwadze, że w żywotnym 

interesie UE leży wzmocnienie zasad 

globalnego handlu, by uregulować 

globalne łańcuchy dostaw; mając na 

uwadze, że wielostronny system handlu 

pozostaje najskuteczniejszym 

mechanizmem ramowym pozwalającym 

osiągnąć otwarty i uczciwy handel na 

całym świecie; 

E. mając na uwadze, że w kontekście 

procesów globalizacji, serwicyzacji oraz 

cyfryzacji zarówno naszych gospodarek, 

jak i handlu międzynarodowego konieczne 

jest powstrzymanie tej nadmiernej 

globalizacji, ponieważ kraje muszą mieć 

prawo regulowania; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Poprawka  59 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że handel usługami 

stanowi siłę napędową wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 

UE, którą mogłoby umocnić ambitne 

porozumienie TiSA; 

G. mając na uwadze, że handel usługami 

zagraża dużej liczbie miejsc pracy oraz 

poziomowi wynagrodzeń pracowników w 

sektorze usług; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Poprawka  60 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że wiele ważnych 

rynków – co istotne również w krajach 

stanowiących gospodarki wschodzące – 

jest nadal zamkniętych dla europejskich 

przedsiębiorstw; mając na uwadze, że 

zbędne bariery w handlu usługami, które – 

przekładając na równoważne stawki celne 

– wynoszą 15% w Kanadzie, 16% w 

Japonii, 25% w Korei Południowej, 44% w 

Turcji i 68% w przypadku Chin, nadal 

uniemożliwiają firmom europejskim 

czerpanie pełnych korzyści ze swojej 

konkurencyjności; mając też na uwadze, że 

Unia Europejska, w której ograniczenia 

dotyczące usług w przeliczeniu na 

równoważne stawki celne wynoszą jedynie 

6%, jest znacznie bardziej otwarta niż 

większość jej partnerów; mając na uwadze, 

że UE powinna wykorzystać swoją pozycję 

jako największego importera i eksportera 

usług, by zagwarantować równe warunki 

działania poprzez mechanizm wzajemnego 

dostępu do rynku oraz stworzenie 

warunków uczciwej konkurencji; 

H. mając na uwadze, że wiele ważnych 

rynków – co istotne również w krajach 

stanowiących gospodarki wschodzące – 

jest nadal zamkniętych dla europejskich 

przedsiębiorstw; mając na uwadze, że 

zbędne bariery w handlu usługami, które – 

przekładając na równoważne stawki celne 

– wynoszą 15% w Kanadzie, 16% w 

Japonii, 25% w Korei Południowej, 44% w 

Turcji i 68% w przypadku Chin, nadal 

uniemożliwiają firmom europejskim 

czerpanie pełnych korzyści ze swojej 

konkurencyjności; mając też na uwadze, że 

Unia Europejska, w której ograniczenia 

dotyczące usług w przeliczeniu na 

równoważne stawki celne wynoszą jedynie 

6%, jest znacznie bardziej otwarta niż 

większość jej partnerów; mając na uwadze, 

że UE powinna chronić swych obywateli i 

przedsiębiorstwa tak samo, jak czynią to 

inne kraje na świecie; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Poprawka  61 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że bariery 

pozataryfowe, średnio przekraczające 50 

% kosztu usług transgranicznych, mają 

nieproporcjonalny wpływ na małe i 

średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które 

stanowią jedną trzecią unijnych 

eksporterów usług i którym często brakuje 

zasobów ludzkich i finansowych 

koniecznych do pokonania tych 

przeszkód; mając na uwadze, że zniesienie 

niepotrzebnych barier może ułatwić 

umiędzynarodowienie MŚP, o ile bariery 

te można usunąć, nie zagrażając realizacji 

celów polityki publicznej leżących u 

podstaw tych barier; mając na uwadze, że 

należy utrzymać środki konieczne do 

osiągnięcia uzasadnionych celów polityki 

publicznej; 

skreślony 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Poprawka  62 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że ochrona danych 

nie stanowi obciążenia ekonomicznego, 

lecz jest źródłem wzrostu gospodarczego; 

mając na uwadze, że przywrócenie 

zaufania do świata cyfrowego ma 

kluczowe znaczenie; mając na uwadze, że 
przepływy danych są niezbędne dla handlu 

usługami, ale nigdy nie powinny podważać 

dorobku prawnego UE dotyczącego 

ochrony danych ani prawa do prywatności; 

M. mając na uwadze, że ochrona danych 

nie powinna być postrzegana jako źródło 
wzrostu gospodarczego, lecz jako zasada 

prawna; mając na uwadze, że ogromne 

przepływy danych poza granice kraju nie 

są niezbędne dla handlu usługami i nigdy 

nie powinny podważać dorobku prawnego 

UE dotyczącego ochrony danych ani prawa 

do prywatności; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Poprawka  63 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że TiSA spowoduje 

przemieszczanie się osób fizycznych 

między krajami, które są stronami 

porozumienia i że w związku z tym 

konieczne jest równe traktowanie 

wszystkich obywateli europejskich pod 

względem dostępu do terytoriów 

odnośnych stron porozumienia; 

O. mając na uwadze, że TiSA spowoduje 

przemieszczanie się pracowników między 

krajami, które są stronami porozumienia i 

że w związku z tym niesie w sobie ryzyko 

sprowadzania bardziej 

niewykwalifikowanej i/lub nisko płatnej 

siły roboczej o niskich umiejętnościach 

językowych; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Poprawka  64 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. W kontekście trwających negocjacji 

porozumienia w sprawie handlu usługami 

zwraca się do Komisji z następującymi 

zaleceniami: 

[...] 

Ust. 1 należy zastąpić w całości tekstem w 

brzmieniu: 

1. W kontekście trwających negocjacji 

porozumienia w sprawie handlu usługami 

zwraca się do Komisji z następującymi 

zaleceniami: 

należy definitywnie zakończyć negocjacje 

w sprawie porozumienia TiSA; 

Or. en 

 

 


