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27.1.2016 A8-0009/55 

Amendamentul  55 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât negocierile pe marginea TiSA 

ar trebui să vizeze obținerea unor 

reglementări internaționale mai bune, nu 
a unor reglementări interne mai reduse; 

A. întrucât negocierile pe marginea TiSA 

implică o reglementare internațională și 

imposibilitatea de a reglementa; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Amendamentul  56 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât orice acord comercial trebuie să 

ofere mai multe drepturi și prețuri mai 

scăzute pentru consumatorii europeni, 

mai multe locuri de muncă și un nivel mai 

ridicat de protecție pentru lucrători; 

întrucât aceste acorduri trebuie să 

contribuie, de asemenea, la promovarea 

dezvoltării durabile, a responsabilității 

sociale a întreprinderilor la nivel mondial, 

precum și a condițiilor echitabile de 

concurență pentru societățile europene; 

întrucât politica comercială ar trebui să 

contribuie la Agenda OIM privind munca 

decentă și la Agenda 2030 a ONU pentru 

dezvoltare durabilă și să fie pe deplin 

coerentă cu acestea; 

C. întrucât acest acord comercial riscă să 

distrugă multe locuri de muncă din 

sectorul serviciilor; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Amendamentul  57 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât orice acord comercial trebuie 

să conducă la deschiderea piețelor din 

străinătate pentru societățile noastre și 

trebuie să reprezinte un dispozitiv de 

siguranță pentru cetățenii noștri pe plan 

intern; întrucât TiSA ar trebui să 

sporească accesul la piețele străine, să 

promoveze bunele practici și să modeleze 

globalizarea astfel încât să garanteze că 

aceasta reflectă valorile, principiile și 

interesele UE și ajută societățile din UE 

să prospere în era lanțurilor valorice 

globale; întrucât drepturile 

consumatorilor, precum și standardele 

sociale și de mediu nu sunt bariere 

comerciale, ci elemente constitutive 

nenegociabile ale Strategiei Europa 2020 

pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii; întrucât politica 

comercială a UE trebuie să respecte 

obiectivele de coeziune economică, socială 

și teritorială, astfel cum prevede 

articolul 174 din TFUE; întrucât 

furnizarea de servicii în UE se bazează pe 

principiile accesului universal, calității, 

siguranței, accesibilității financiare și 

tratamentului egal, principii care trebuie 

garantate permanent în toate orașele și 

regiunile; întrucât UE ar trebui să 

promoveze egalitatea de gen la nivel 

D. întrucât reglementarea internațională 

implică dispoziții care nu sunt adaptate la 

dorințele consumatorilor europeni; 
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internațional; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Amendamentul  58 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât, într-un context marcat de 

globalizare, în care rolul serviciilor și al 

digitalizării este tot mai important atât în 

cadrul economiilor europene, cât și în 

cadrul comerțului internațional, sunt 

necesare măsuri politice urgente pentru 

consolidarea normelor internaționale; 

întrucât UE are un interes vital în 

consolidarea normelor comerciale globale 

care reglementează lanțurile de 

aprovizionare la nivel mondial; întrucât 

sistemul comercial multilateral rămâne 

cel mai eficient cadru pentru realizarea 

unui comerț liber și echitabil la nivel 

mondial; 

E. întrucât, într-un context marcat de 

globalizare, în care rolul serviciilor și al 

digitalizării este tot mai important atât în 

cadrul economiilor europene, cât și în 

cadrul comerțului internațional, se impune 

stoparea acestei globalizări excesive 

deoarece țările au nevoie de dreptul de a 

reglementa; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Amendamentul  59 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât comerțul cu servicii reprezintă 

un motor esențial pentru crearea de locuri 

de muncă și pentru creștere în UE, care 

poate fi consolidat prin TiSA; 

G. întrucât comerțul cu servicii pune în 

pericol un număr mare de locuri de muncă 

și nivelurile salariilor lucrătorilor din 

sectorul serviciilor; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Amendamentul  60 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât multe piețe importante, nu în 

ultimul rând în economiile emergente, sunt 

în continuare inaccesibile societăților 

europene; întrucât barierele inutile în calea 

comerțului cu servicii, care, transformate în 

echivalente tarifare, se ridică la 15 % 

pentru Canada, 16 % pentru Japonia, 25 % 

pentru Coreea de Sud, 44 % pentru Turcia 

și 68 % pentru China, continuă să 

împiedice societățile europene să obțină 

maximum de beneficii de pe urma 

competitivității lor; întrucât UE, unde 

echivalentul tarifar al restricțiilor pentru 

servicii este de numai 6 %, este substanțial 

mai deschisă decât majoritatea partenerilor 

săi; întrucât UE ar trebui să își folosească 

poziția de principal importator și 

exportator de servicii pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile printr-

un acces reciproc pe piață și o concurență 

loială; 

H. întrucât multe piețe importante, nu în 

ultimul rând în economiile emergente, sunt 

în continuare inaccesibile societăților 

europene; întrucât barierele inutile în calea 

comerțului cu servicii, care, transformate în 

echivalente tarifare, se ridică la 15 % 

pentru Canada, 16 % pentru Japonia, 25 % 

pentru Coreea de Sud, 44 % pentru Turcia 

și 68 % pentru China, continuă să 

împiedice societățile europene să obțină 

maximum de beneficii de pe urma 

competitivității lor; întrucât UE, unde 

echivalentul tarifar al restricțiilor pentru 

servicii este de numai 6 %, este substanțial 

mai deschisă decât majoritatea partenerilor 

săi; întrucât UE ar trebui să își protejeze 

cetățenii și companiile la fel cum 

procedează și celelalte țări din lume; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Amendamentul  61 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât barierele netarifare, care în 

medie reprezintă peste 50 % din costul 

serviciilor transfrontaliere, afectează în 

mod disproporționat întreprinderile mici 

și mijlocii (IMM-uri), care reprezintă o 

treime dintre exportatorii de servicii din 

UE și care adesea nu dispun de resursele 

umane și financiare necesare pentru a 

depăși aceste obstacole; întrucât 

eliminarea barierelor inutile ar facilita 

internaționalizarea IMM-urilor, atâta 

vreme cât aceste bariere pot fi eliminate 

fără a pune în pericol realizarea 

obiectivelor de politică publică aflate la 

baza lor; întrucât măsurile necesare 

pentru atingerea obiectivelor legitime de 

politică publică ar trebui să fie menținute; 

eliminat 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

27.1.2016 A8-0009/62 

Amendamentul  62 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât protecția datelor nu este o 

povară economică, ci o sursă de creștere 

economică; întrucât restabilirea încrederii 

în lumea digitală este crucială; întrucât 

fluxurile de date sunt indispensabile în 

comerțul cu servicii, dar nu ar trebui să 

compromită niciodată acquis-ul UE privind 

protecția datelor și dreptul la viață privată; 

M. întrucât protecția datelor nu ar trebui să 

fie considerată o sursă de creștere 

economică, ci un principiu juridic; 

întrucât fluxurile de date masive în afara 

granițelor naționale nu sunt 

indispensabile în comerțul cu servicii și nu 

ar trebui să compromită niciodată acquis-ul 

UE privind protecția datelor și dreptul la 

viață privată; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Amendamentul  63 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât TiSA va atrage după sine 

circulația persoanelor fizice între țările 

semnatare ale acordului și întrucât, în acest 

context, toți cetățenii europeni trebuie să 

fie tratați în mod egal în ceea ce privește 

accesul lor pe teritoriile țărilor respective; 

O. întrucât TiSA va atrage după sine 

circulația lucrătorilor între țările semnatare 

ale acordului și întrucât, în acest context, 

va crea riscul de a importa o forță de 

muncă mai slab calificată și/sau prost 

plătită, cu cunoștințe lingvistice 

insuficiente; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Amendamentul  64 

Marine Le Pen 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. adresează Comisiei, în contextul 

negocierilor în curs pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii, următoarele 

recomandări: 

[...] 

Punctul 1 se înlocuiește în întregime cu 

următorul text: 

1. adresează Comisiei, în contextul 

negocierilor în curs pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii, următoarele 

recomandări: 

să pună capăt definitiv negocierilor pe 

marginea TiSA; 

Or. en 

 

 


