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Pakeitimas 1
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. atsižvelgdamas į finansinių 
paslaugų liberalizavimą, primena, kad į 
susitarimą įtraukta rizikos ribojimo išlyga, 
kuria remdamosi susitarimo šalys gali 
priimti arba toliau taikyti priemones dėl 
rizikos ribojimo priežasčių, visų pirma 
siekdamos apsaugoti indėlininkus ir 
investuotojus ir užtikrinti susitarimo šalių 
finansinių sistemų vientisumą bei 
stabilumą;

8. atsižvelgdamas į finansinių 
paslaugų liberalizavimą, primena, kad į 
susitarimą įtraukta rizikos ribojimo išlyga, 
kuria remdamosi susitarimo šalys gali 
priimti arba toliau taikyti priemones dėl 
rizikos ribojimo priežasčių, visų pirma 
siekdamos apsaugoti indėlininkus ir 
investuotojus ir užtikrinti susitarimo šalių 
finansinių sistemų vientisumą bei 
stabilumą; vis dėl to yra priblokštas dėl to, 
kad šiame LPS rizikos ribojimo išlygos 
taikymas finansinėms paslaugoms 
apribojamas būtinumo kriterijaus 
taikymu;
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Pakeitimas 2
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 8a. primena, kad Singapūras yra 
pasaulinis finansų centras; todėl yra 
susirūpinęs dėl to, kad į laisvosios 
prekybos susitarimą įtraukta labai plati 
finansinių paslaugų apibrėžtis, apimanti 
valstybės skolą ir ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių produktų ir 
perleidžiamų vertybinių popierių rinkas, ir 
pagal šį susitarimą draudžiamos 
priemonės, kuriomis finansų sektoriuje 
užkertamas kelias sisteminei rizikai, pvz., 
galimybė apriboti finansų įstaigų turtą, 
atskirti mažmeninius ir investicinius 
bankus, apriboti tradicinių bankų akcinio 
kapitalo dalis mažiau reguliuojamose 
įstaigose, leisti finansų įstaigoms veikti tik 
kaip dukterinėms įmonėms arba leisti 
naudoti išvestines finansines priemones 
tik rizikos mažinimo tikslais; pabrėžia, 
kad ES finansinių paslaugų 
įsipareigojimai galėtų kliudyti griežtesnių 
ES teisės aktų, pvz., Reglamento dėl 
vienos patronuojančiosios įmonės, kiek tai 
susiję su kapitalo reikalavimais sisteminę 
svarbą turintiems užsienio finansinių 
paslaugų teikėjams, veiksmingumui;
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Pakeitimas 3
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 13a. primena, kad 8 skyriuje nustatytais 
tarpvalstybinio duomenų srauto 
įsipareigojimais, įskaitant dėl finansinių 
paslaugų, nenumatomos pakankamos 
duomenų privatumo apsaugos priemonės 
ir jie yra nesuderinami su ES duomenų 
apsaugos sistema; pabrėžia, kad 
formuluotė, jog elektroninė prekyba „turi 
visiškai atitikti tarptautinius duomenų 
apsaugos standartus“ yra visiškai 
nepakankama siekiant išsaugoti Europos 
duomenų apsaugos standartus; primena, 
kad skyrius dėl elektroninės prekybos 
negali įsigalioti, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl duomenų apsaugos, 
kuriuo Singapūro standartų lygis būti 
pakeltas iki ES standartų lygio ir būtų 
visapusiškai laikomasi ES standartų;
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Pakeitimas 4
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. palankiai vertina tai, kad 
Singapūras 2017 m. birželio 21 d. pasirašė 
daugiašalį kompetentingų institucijų 
susitarimą dėl automatinio keitimosi 
informacija mokesčių tikslais pasaulinio 
standarto įgyvendinimo ir kad 2017 m. 
birželio 30 d. jis pranešė EBPO apie 
ketinimą pagal tą susitarimą pradėti 
automatinį keitimąsi su visomis ES 
valstybėmis narėmis, dėl kurių nebuvo 
sudarytas dvišalis susitarimas tuo pačiu 
tikslu; pažymi, kad Singapūras, nors jį ir 
kritikavo kai kurios NVO dėl mokesčių 
paskatų siūlymo įmonėms, neįtrauktas į 
ES elgesio kodekso grupės mokesčių 
tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo 
juodąjį sąrašą ar stebėjimo sąrašą;

9. palankiai vertina tai, kad 
Singapūras 2017 m. birželio 21 d. pasirašė 
daugiašalį kompetentingų institucijų 
susitarimą dėl automatinio keitimosi 
informacija mokesčių tikslais pasaulinio 
standarto įgyvendinimo ir kad 2017 m. 
birželio 30 d. jis pranešė EBPO apie 
ketinimą pagal tą susitarimą pradėti 
automatinį keitimąsi su visomis ES 
valstybėmis narėmis, dėl kurių nebuvo 
sudarytas dvišalis susitarimas tuo pačiu 
tikslu; vis dėlto primena, kad 
nepriklausomos NVO, pvz., „Oxfam“, 
įtraukė Singapūrą į pilkąjį pasaulinių 
mokesčių rojų sąrašą, ir kad LPS pobūdis 
yra toks, šie susitarimai iš esmės sudaro 
palankias sąlygas ES įsisteigusių 
daugiašalių įmonių mokesčių vengimui ir 
pelno perkėlimo strategijoms;
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Pakeitimas 5
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. pažymi, kad ES ir Singapūro 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarime (PBS) numatyta galimybė ES 
laikinai sustabdyti LPS, jei Singapūras 
pažeistų pagrindines žmogaus teises;

20. pažymi, kad ES ir Singapūro 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarime (PBS) numatyta galimybė ES 
laikinai sustabdyti LPS, jei Singapūras 
pažeistų pagrindines žmogaus teises; 
primena apie represinį Singapūro valdžios 
institucijų pobūdį, susijusį su spaudos 
laisve (šioje kategorijoje Singapūras 
užima 153-ą vietą iš 175 organizacijos 
„Žurnalistai be sienų“ lentelėje) ir 
susijusį su politine laisve ir piliečių 
laisvėmis (šiose kategorijose šalis yra tos 
pačios organizacijos lentelės apačioje); be 
to, primena, kad ši PBS nuostata turėtų 
būti atspindėta LPS preambulėje ir jos 
atžvilgiu turėtų būti taikomas LPS 
numatytas ginčų sprendimo 
mechanizmas, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jos laikymasis;

Or. en


