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Pozmeňujúci návrh  13 
Yanick Jadot, Ska Keller 
v mene skupiny Verts/ALE 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Eleonora Evi 
v mene skupiny EFDD 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 
v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1 – písmeno b – bod v 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(v) zlepšiť prístup na trh pre služby v 
súlade s prístupom založeným na 
hybridnom zozname s použitím 
pozitívnych zoznamov pre prístup na trh, 
pričom služby, ktoré sa majú otvoriť pre 
zahraničné spoločnosti, sú výslovne 
uvedené a nové služby sú vylúčené, 
pričom treba zabezpečiť, aby sa prípadné 
doložky o povinnosti zdržať sa konania a 
doložky znemožňujúce návrat do 
pôvodného stavu (ratchet clauses) 
uplatňovali iba na ustanovenia o 
nediskriminácii a umožnili dostatočnú 
flexibilitu, aby sa služby vo všeobecnom 
hospodárskom záujme dostali späť pod 
verejnú kontrolu, a aby sa zohľadnil 
vznik nových a inovatívnych služieb, 
pričom v prípade vnútroštátnych otázok by 
sa mali použiť negatívne zoznamy ; 

(v) zabezpečiť, aby sa rokovania 
o liberalizácii služieb niesli v plnom 
súlade s prístupom pozitívnych zoznamov, 
a to tak pre prístup k trh, ako aj pre 
vnútroštátne otázky, ako sa to uplatňuje 
pri dohode o voľnom obchode medzi EÚ 
a Kóreou; prostredníctvom horizontálnej 
doložky zabezpečiť, aby si verejné orgány 
ponechali možnosť opätovného získania 
verejnej kontroly nad liberalizovanými 
službami všeobecného hospodárskeho 
významu;  

Or. en 
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