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27.1.2016 A8-0009/2 

Изменение  2 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Иа. като има предвид, че 

хоризонталните резерви за широк 

спектър от обществени услуги не 

могат да защитят адекватно 

обществените услуги, тъй като в 

някои държави членки много услуги 

от общ икономически интерес, и по-

специално социални, здравни и 

образователни услуги, се финансират 

по частен път; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Изменение  3 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а – подточка viii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viiia) да включи клауза за 

преразглеждане, която да установява 

механизъм, който да дава 

възможност на страните да се 

оттеглят от споразумението или 

временно да преустановяват или 

променят ангажименти по 

отношение на либерализирането на 

дадена услуга, особено в случаи на 

нарушения на трудовите и 

социалните стандарти; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Изменение  4 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1  – буква б)  – подточка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i. да изключи обществените услуги и 

аудио-визуалните услуги от обхвата на 

прилагане на споразумението, да 

предприеме предпазлив подход към 

услугите в областта на културата, без да 

се засягат задълженията на ЕС, поети в 

рамките на ГАТС, както и да се стреми 

към поемането на амбициозни 

задължения между различните страни, 

сектори и равнища на управление, по-

специално към допълнително отваряне 

на чуждестранните пазари по 

отношение на обществените поръчки, 

телекомуникационните, транспортните, 

финансовите и професионалните 

услуги; 

i. да изключи обществените услуги, 

независимо от това дали са публично 

или частно финансирани, и аудио-

визуалните услуги от обхвата на 

прилагане на споразумението, да 

предприеме предпазлив подход към 

услугите в областта на културата, без да 

се засягат задълженията на ЕС, поети в 

рамките на ГАТС, както и да се стреми 

към поемането на амбициозни 

задължения между различните страни, 

сектори и равнища на управление, по-

специално към допълнително отваряне 

на чуждестранните пазари по 

отношение на обществените поръчки, 

телекомуникационните, транспортните, 

финансовите и професионалните 

услуги; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Изменение  5 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б) – подточка iv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iv) да отхвърли прилагането на клаузите 

за запазване на съществуващото 

положение и за задържащ ефект за 

задължения във връзка с достъпа до 

пазара и да отхвърли прилагането им в 

чувствителни сектори, като например 

обществените услуги и услугите в 

сектора на културата, обществените 

поръчки, Начин на предлагане 4, 

транспорта и финансовите услуги; да 

позволява достатъчно гъвкавост с цел 

връщане на услугите от общ 

икономически интерес отново под 

обществен контрол; да запази правото 

на ЕС и държавите членки да изменят 

своя график на поети задължения в 

съответствие с ГАТС; 

iv) да отхвърли прилагането на клаузите 

за запазване на съществуващото 

положение и за задържащ ефект за 

всички задължения във връзка с достъпа 

до пазара и ангажименти за 

национално третиране и да отхвърли 

прилагането им в чувствителни сектори, 

като например обществените услуги и 

услугите в сектора на културата, 

обществените поръчки, Начин на 

предлагане 4, транспорта и финансовите 

услуги; да позволява достатъчно 

гъвкавост с цел връщане на услугите от 

общ икономически интерес отново под 

обществен контрол; да запази правото 

на ЕС и държавите членки да изменят 

своя график на поети задължения в 

съответствие с ГАТС; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Изменение  6 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б) – подточка xi a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  xia) да гарантира включването на 

опростени процедури за оттегляне в 

споразумението;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Изменение  7 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква и) – подточка v 

 

Предложение за резолюция Изменение 

v. да насърчава държавите членки да 

включат националните си парламенти, 

както и своите местни и регионални 

органи, да се съветват с тях и да ги 

информират адекватно относно хода на 

преговорите; 

v. да насърчава държавите членки да 

включат националните си парламенти, 

както и своите местни и регионални 

органи, да се съветват с тях и да ги 

информират адекватно относно хода на 

преговорите; да призове Съвета да 

гарантира, че TiSA е смесено 

споразумение;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Изменение  8 

Тициана Бегин, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отправя искане Комисията да вземе 

изцяло предвид настоящата резолюция 

и да предостави отговор в срок от шест 

месеца от нейното приемане; 

2. отправя искане Комисията да вземе 

изцяло предвид настоящата резолюция 

и да предостави отговор в срок от шест 

месеца от нейното приемане и да се 

оттегли от преговорите по TiSA ако 

всички, изложени по-горе препоръки 

не бъдат изпълнени; 

Or. en 

 

 


