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27.1.2016 A8-0009/55 

Predlog spremembe  55 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker bi morala pogajanja o sporazumu 

TiSA doseči učinkovite mednarodne 

predpise, ne pa slabše notranje predpise; 

A. ker pogajanja o sporazumu TiSA 

vključujejo mednarodne predpise in 

nezmožnost urejanja s predpisi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Predlog spremembe  56 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker mora vsak trgovinski sporazum 

zagotoviti več pravic in nižje cene za 

evropske potrošnike, ustvariti več delovnih 

mest in zaščititi delavce; ker mora prav 

tako prispevati k spodbujanju 

trajnostnega razvoja, družbene 

odgovornosti gospodarskih družb na 

svetovni ravni ter enakih konkurenčnih 

pogojev za evropska podjetja; ker bi 

morala trgovinska politika prispevati k 

agendi za dostojno delo Mednarodne 

organizacije dela in agendi OZN za 

trajnostni razvoj po letu 2015 ter biti z 

njima v celoti usklajena; 

C. ker obstaja tveganje, da bo trgovinski 

sporazum odpravil številna delovna mesta 

v storitvenem sektorju; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Predlog spremembe  57 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker mora biti vsak trgovinski sporazum 

namenjen odpiranju trgov za naša 

podjetja v tujini in zagotavljanju 

varnostne mreže za naše državljane doma; 

ker bi moral sporazum TiSA izboljšati 

dostop do tujih trgov, spodbujati primere 

najboljše prakse in oblikovati 

globalizacijo, da bi zagotovili, da bo 

odražal vrednote, načela in interese EU in 

njenim podjetjem pomagal uspevati v 

obdobju globalnih vrednostnih verig; ker 

pravice potrošnikov ter socialni in okoljski 

standardi niso trgovinske prepreke, pač pa 

gradniki strategije Evropa 2020 za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast, o 

katerih se ni mogoče pogajati; ker mora 

trgovinska politika EU spoštovati cilje 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije iz člena 174 PDEU; ker 

zagotavljanje storitev v EU temelji na 

načelih univerzalnega dostopa, kakovosti, 

varnosti, cenovne dostopnosti in enake 

obravnave, ki jih je treba vseskozi 

zagotavljati v vseh mestih in regijah; ker 

bi morala EU spodbujati enakost spolov 

na mednarodni ravni; 

D. ker mednarodni predpisi vsebujejo 

določbe, ki niso prilagojene željam 

evropskih potrošnikov; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Predlog spremembe  58 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so v okviru globalizacije, storitvene 

naravnanosti in digitalizacije naših 

gospodarstev in mednarodne trgovine 

potrebni nujni politični ukrepi za 

izboljšanje mednarodnih pravil; ker je v 

bistvenem interesu EU, da se okrepijo 

svetovna trgovinska pravila za urejanje 

svetovnih oskrbovalnih verig; ker 

večstranski trgovinski sistem ostaja 

najučinkovitejši okvir za odprto in 

pravično trgovino po vsem svetu; 

E. ker je treba v okviru globalizacije, 

storitvene naravnanosti in digitalizacije 

naših gospodarstev in mednarodne trgovine 

zaustaviti čezmerno globalizacijo, saj 

morajo imeti države pravico urejati s 

predpisi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Predlog spremembe  59 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je trgovina s storitvami gonilo za 

ustvarjanje delovnih mest in rast v EU, 

kar bi lahko s sporazumom TiSA še 

okrepili; 

G. ker trgovina s storitvami ogroža številna 

delovna mesta in raven plač zaposlenih v 

storitvenem sektorju; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Predlog spremembe  60 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker so številni pomembni trgi, tudi v 

gospodarstvih v vzponu, evropskim 

podjetjem še zmeraj nedostopni; ker 

nepotrebne ovire za trgovino s storitvami, 

ki, če jih prevedemo v ustrezne tarife, 

znašajo 15 % za Kanado, 16 % za 

Japonsko, 25 % za Južno Korejo, 44 % za 

Turčijo in 68 % za Kitajsko, še naprej 

preprečujejo evropskim podjetjem, da bi v 

celoti izkoristila učinke svoje 

konkurenčnosti; ker je EU, kjer tarifni 

ekvivalent omejitev za storitve znaša samo 

6 %, znatno bolj odprta kot večina njenih 

partneric; ker bi morala EU izkoristiti svoj 

položaj najpomembnejše uvoznice in 

izvoznice storitev ter s pomočjo 

vzajemnega tržnega dostopa in poštene 

konkurence zagotoviti enake konkurenčne 

pogoje; 

H. ker so številni pomembni trgi, tudi v 

gospodarstvih v vzponu, evropskim 

podjetjem še zmeraj nedostopni; ker 

nepotrebne ovire za trgovino s storitvami, 

ki, če jih prevedemo v ustrezne tarife, 

znašajo 15 % za Kanado, 16 % za 

Japonsko, 25 % za Južno Korejo, 44 % za 

Turčijo in 68 % za Kitajsko, še naprej 

preprečujejo evropskim podjetjem, da bi v 

celoti izkoristila učinke svoje 

konkurenčnosti; ker je EU, kjer tarifni 

ekvivalent omejitev za storitve znaša samo 

6 %, znatno bolj odprta kot večina njenih 

partneric; ker bi morala EU zaščititi svoje 

državljane in podjetja v enaki meri, kot so 

to storile druge države po svetu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Predlog spremembe  61 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker netarifne ovire, ki povprečno 

zajemajo več kot 50 % stroška čezmejnih 

storitev, nesorazmerno prizadenejo mala 

in srednja podjetja, ki predstavljajo 

tretjino izvoznikov storitev v EU in 

pogosto nimajo potrebnih človeških in 

finančnih virov za premagovanje teh ovir; 

ker bi odprava nepotrebnih ovir olajšala 

internacionalizacijo malih in srednjih 

podjetij, če bi jih bilo mogoče odpraviti 

brez ogrožanja izpolnjevanja ciljev javne 

politike, na katerih temeljijo; ker bi bilo 

treba ohraniti ukrepe, potrebne za 

uresničevanje legitimnih ciljev javne 

politike; 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.1.2016 A8-0009/62 

Predlog spremembe  62 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker varstvo podatkov ni ekonomsko 

breme, temveč vir gospodarske rasti; ker 

ima obnova zaupanja v digitalni svet 

ključni pomen; ker so podatkovni tokovi 

nujni za trgovino s storitvami, vendar ne 

smejo v nobenem primeru ogroziti 

pravnega reda EU na področju varstva 

podatkov in pravice do zasebnosti; 

M. ker varstva podatkov ne gre 

obravnavati kot vira gospodarske rasti, 

temveč kot pravno načelo; ker obsežni 

podatkovni tokovi zunaj meja posameznih 

držav niso nujni za trgovino s storitvami in 

ne smejo v nobenem primeru ogroziti 

pravnega reda EU na področju varstva 

podatkov in pravice do zasebnosti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Predlog spremembe  63 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker bo sporazum TiSA vključeval 

gibanje fizičnih oseb med državami 

pogodbenicami sporazuma, pri tem pa 

morajo biti vsi evropski državljani enako 

obravnavani pri dostopu na ozemlje 

pogodbenic; 

O. ker bo sporazum TiSA vključeval 

gibanje delavcev med državami 

pogodbenicami sporazuma, pri tem pa 

ustvaril tveganje za uvoz več 

nekvalificirane in/ali nizko plačane 

delovne sile s slabim znanjem jezika; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Predlog spremembe  64 

Marine Le Pen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. v okviru pogajanj za sporazum o 

trgovini s storitvami, ki so v teku, na 

Komisijo naslavlja naslednja priporočila: 

[...] 

Odstavek 1 se v celoti nadomesti z 

naslednjim: 

1. v okviru pogajanj za sporazum o 

trgovini s storitvami, ki so v teku, na 

Komisijo naslavlja naslednja priporočila: 

naj dokončno zaključi pogajanja o 

sporazumu TiSA; 

Or. en 

 

 


