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27.1.2016 A8-0009/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže rokovania o TiSA by mali 

zabezpečiť účinnejšiu medzinárodnú 

reguláciu, nie nižšiu domácu reguláciu; 

A. keďže rokovania o TiSA zahŕňajú 

medzinárodnú reguláciu a nemožnosť 

regulovať; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže akákoľvek obchodná dohoda 

musí poskytnúť viac práv a nižšie ceny 

pre európskych spotrebiteľov, viac 

pracovných miest a väčšiu ochranu 

pracovníkov; keďže musí tiež prispievať k 

trvalo udržateľnému rozvoju, podporovať 

sociálnu zodpovednosť podnikov na 

celosvetovej úrovni a zaisťovať rovnaké 

podmienky pre európske spoločnosti; 

keďže by obchodná politika mala 

prispievať k agende slušnej práce ILO a 

Agende OSN pre udržateľný rozvoj 2030 

a byť s nimi plne v súlade; 

C. keďže existuje riziko, že táto obchodná 

dohoda zničí mnohé pracovné miesta v 

odvetví služieb; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže akákoľvek obchodná dohoda 

musí otvárať trh pre naše spoločnosti v 

zahraničí a predstavovať záchrannú sieť 

pre našich občanov doma; keďže TiSA by 

mala zlepšiť prístup na zahraničné trhy, 

podporovať najlepšie postupy a formovať 

globalizáciu, s cieľom zabezpečiť, aby 

odrážala hodnoty, zásady a záujmy EÚ a 

pomáhala podnikom EÚ prosperovať v 

ére globálnych hodnotových reťazcov; 

keďže spotrebiteľské práva, ako aj 

sociálne a environmentálne normy nie sú 

prekážkami obchodu, ale 

nespochybniteľnými piliermi stratégie 

Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný 

a inkluzívny rast; keďže obchodná 

politika EÚ musí presadzovať ciele 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti, ako sú stanovené v článku 174 

ZFEÚ; keďže poskytovanie služieb v EÚ 

vychádza zo zásad všeobecného prístupu, 

kvality, bezpečnosti, cenovej dostupnosti a 

rovnakého zaobchádzania, ktoré musia 

byť zaručené nepretržite vo všetkých 

mestách a regiónoch; keďže EÚ by mala 

podporovať rodovú rovnosť na 

medzinárodnej úrovni; 

D. keďže medzinárodná regulácia zahŕňa 

ustanovenia, ktoré nie sú prispôsobené 

želaniam európskych spotrebiteľov; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže v kontexte globalizácie, 

orientácie na služby a digitalizácie našich 

hospodárstiev a medzinárodného obchodu 

je naliehavo potrebné prijať politické 

opatrenia na posilnenie medzinárodných 

pravidiel; keďže Európska únia má 

zásadný záujem na posilňovaní pravidiel 

svetového obchodu s cieľom riadiť 

svetové dodávateľské reťazce; keďže 

viacstranný obchodný systém je ešte stále 

tým najúčinnejším rámcom 

na dosiahnutie otvoreného a 

spravodlivého obchodu na celosvetovej 

úrovni; 

E. keďže v kontexte globalizácie, 

orientácie na služby a digitalizácie našich 

hospodárstiev a medzinárodného obchodu 

je potrebné túto nadmernú globalizáciu 

zastaviť, pretože krajiny potrebujú mať 

právo na reguláciu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže obchod so službami je motorom 

pre zamestnanosť a rast v EÚ, čo by 

dohoda TiSA mohla posilniť; 

G. keďže obchod so službami ohrozuje 

veľký počet pracovných miest a úroveň 

miezd pracovníkov v odvetví služieb; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže mnoho dôležitých trhov, v 

neposlednom rade v rozvíjajúcich sa 

ekonomikách, je pre európske podniky 

stále uzavretých; keďže zbytočné prekážky 

obchodu so službami, ktoré pri prepočte na 

ekvivalentné colné sadzby predstavujú 

15 % pre Kanadu, 16 % pre Japonsko, 

25 % pre Južnú Kóreu, 44 % pre Turecko 

a 68 % pre Čínu, naďalej bránia európskym 

spoločnostiam plne využívať výhody svojej 

konkurencieschopnosti; keďže EÚ, kde 

ekvivalentná colná sadzba obmedzení pre 

služby predstavuje len 6 %, je podstatne 

otvorenejšia než väčšina jej partnerov; 

keďže EÚ by mala využiť svoju pozíciu 

najvýznamnejšieho dovozcu a vývozcu 

služieb, aby sa zabezpečili rovnaké 

podmienky prostredníctvom recipročného 

prístup na trh a spravodlivej hospodárskej 

súťaže; 

H. keďže mnoho dôležitých trhov, v 

neposlednom rade v rozvíjajúcich sa 

ekonomikách, je pre európske podniky 

stále uzavretých; keďže zbytočné prekážky 

obchodu so službami, ktoré pri prepočte na 

ekvivalentné colné sadzby predstavujú 

15 % pre Kanadu, 16 % pre Japonsko, 

25 % pre Južnú Kóreu, 44 % pre Turecko 

a 68 % pre Čínu, naďalej bránia európskym 

spoločnostiam plne využívať výhody svojej 

konkurencieschopnosti; keďže EÚ, kde 

ekvivalentná colná sadzba obmedzení pre 

služby predstavuje len 6 %, je podstatne 

otvorenejšia než väčšina jej partnerov; 

keďže EÚ by mala svojich občanov a 

spoločnosti chrániť rovnako, ako to robia 

ostatné krajiny na svete; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže necolné prekážky obchodu, ktoré 

v priemere predstavujú vyše 50 % 

nákladov na cezhraničné služby, 

neúmerne zaťažujú malé a stredné 

podniky (MSP), ktoré tvoria jednu tretinu 

poskytovateľov vyvážaných služieb z EÚ a 

ktorým často chýbajú ľudské a finančné 

zdroje potrebné na prekonanie týchto 

prekážok; keďže odstránením zbytočných 

prekážok by sa uľahčila 

internacionalizácia MSP, pokiaľ tieto 

prekážky možno odstrániť bez toho, aby 

sa ohrozilo plnenie cieľov verejnej 

politiky, o ktoré sa opierajú; keďže by sa 

mali zachovať opatrenia nevyhnutné na 

dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej 

politiky; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže ochrana údajov nie je 

hospodárskou záťažou, ale zdrojom 

hospodárskeho rastu; keďže obnovenie 

dôvery v digitálny svet má zásadný 

význam; keďže toky údajov sú pre obchod 

so službami nevyhnutné, ale nikdy by 

nemali ohroziť acquis EÚ v oblasti ochrany 

údajov a práva na súkromie; 

M. keďže ochrana údajov by nemala byť 

považovaná za zdroj hospodárskeho rastu, 

ale za právnu zásadu;  keďže pre obchod 

so službami nie sú masové toky údajov 

mimo vnútroštátnych hraníc nevyhnutné a 

nikdy by nemali ohroziť acquis EÚ v 

oblasti ochrany údajov a práva na 

súkromie; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže TiSA prinesie aj pohyb fyzických 

osôb medzi krajinami, ktoré sú zmluvnými 

stranami dohody, a keďže v tejto súvislosti 

by sa malo so všetkými európskymi 

občanmi zaobchádzať rovnako, pokiaľ 

ide o prístup na územie ostatných 

zmluvných strán dohody; 

O. keďže TiSA prinesie aj pohyb 

pracovníkov medzi krajinami, ktoré sú 

zmluvnými stranami dohody, a keďže v 

tejto súvislosti z nej vyplýva riziko, že 

príde viac nekvalifikovaných alebo málo 

platených pracovníkov so zlými 

jazykovými znalosťami; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Marine Le Pen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. v súvislosti s pokračujúcimi 

rokovaniami o dohode o obchode so 

službami adresuje Komisii tieto 

odporúčania: 

[...] 

Celý odsek 1 sa nahradí týmto: 

1. v súvislosti s pokračujúcimi 

rokovaniami o dohode o obchode so 

službami adresuje Komisii tieto 

odporúčania: 

definitívne ukončiť rokovania o TISA; 

Or. en 

 

 


