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27.1.2016 A8-0009/9 

Изменение  9 

Стелиос Кулоглу,Хелмут Шолц, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Лин Бойлан, 

Мат Карти, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Аня Хазекамп, Рина Роня 

Кари, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 11 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид своята резолюция 

от 8 септември 2015 г. относно 

последващите действия, свързани с 

Европейската гражданска 

инициатива „Право на вода“ 

(Right2Water), 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/10 

Изменение  10 

Елеонора Форенца, Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Марина Албиол 

Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Мат Карти, Костас Хрисогонос, Аня 

Хазекамп, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Ане-Мари Миньор, 

Лиа Ни Риада, Неоклис Силикиотис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Аа. като има предвид, че е налице 

нарастваща загриженост сред 

обществеността относно 

последиците от Споразумението по 

търговията с услуги; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/11 

Изменение  11 

Хелмут Шолц, Стелиос Кулоглу, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, 

Рина Роня Кари, Мат Карти, Малин Бьорк, Мартина  Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че търговските 

споразумения трябва да предоставят 

повече права и по-ниски цени на 

европейските потребители, повече 

работни места и по-голяма закрила на 

работниците; като има предвид, че те 

трябва също така да допринасят за 

насърчаване на устойчивото развитие, 

корпоративната социална отговорност в 

световен мащаб и на еднакви условия на 

конкуренция за европейските 

дружества; като има предвид, че 

търговската политика следва да 

допринася за Програмата за достоен 

труд на МОТ и Програмата на ООН за 

устойчиво развитие за периода до 2030 

г. и да бъде изцяло съгласувана с тях; 

В. като има предвид, че търговските 

споразумения трябва да предоставят 

повече права, повече работни места и 

по-голяма закрила на работниците, не 

само за Европа, а и за всяка друга 

участваща страна; като има предвид, 

че те трябва също така да допринасят за 

насърчаване на устойчивото развитие, 

корпоративната социална отговорност в 

световен мащаб и на еднакви условия на 

конкуренция за европейските 

дружества; като има предвид, че 

търговската политика следва да 

допринася за Програмата за достоен 

труд на МОТ и Програмата на ООН за 

устойчиво развитие за периода до 2030 

г. и да бъде изцяло съгласувана с тях; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Изменение  12 

Хелмут Шолц, Мартина Михелс, Марина Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, 

Малин Бьорк, Мат Карти, Елеонора Форенца, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, 

Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че 

настъпателните интереси на 

европейските дружества в областта 

на обществените поръчки не могат 

да обосноват налагането на нашите 

търговски партньори на 

икономически модели, които водят до 

това публичните органи да се 

оттеглят от предоставянето на 

съществени публични услуги;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Изменение  13 

Елеонора Форенца, Марина Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, 

Лин Бойлан, Хелмут Шолц, Мат Карти, Щефан Ек, Аня Хазекамп, Рина Роня 

Кари, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 В б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Вб. като има предвид, че въпреки че 

търговските споразумения оказват 

различно отражение върху жените и 

мъжете поради неравенството на 

половете в някои сектори, в 

обществената консултация за 

Споразумението по търговията с 

услуги не беше спомената 

необходимостта от по-обстойно 

разглеждане на интегрирането на 

въпросите, свързани с равенството 

между половете, и че не съществува 

достатъчен консенсус за начините на 

интегриране на въпросите, свързани с 

равенството между половете, в 

сферата на търговията, както и че 

свързаното с пола измерение 

понастоящем е интегрирано само в 

ограничена степен в търговските 

политики и споразумения; като има 

предвид, че свързаните с пола 

последици от текущата 

либерализация на търговията все още 

не са напълно проучени;  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/14 

Изменение  14 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Лин 

Бойлан, Мат Карти, Елеонора Форенца, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Мариза 

Матиаш, Лиа Ни Риада, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад А8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Вв. като има предвид, че 

обществените поръчки в ЕС все 

повече биват преразглеждани, като се 

започне с връщането на водните 

услуги към общините, и като има 

предвид, че това демонстрира 

грешките на прекомерното 

дерегулиране; като има предвид, че 

повторното присвояване на услуги 

или концесии от страна на 

публичните органи не следва да се 

ограничава от търговски 

споразумения или свързани правни 

механизми; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/15 

Изменение  15 

Стелиос Кулоглу, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, Рина Роня 

Кари, Елеонора Форенца, Мат Карти, Малин Бьорк, Мартина  Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че TiSA 

представлява възможност за ЕС да 

консолидира своята позиция като 

най-големия износител на услуги, 

който представлява 25% от 

световния износ на услуги и на който 

се дължи търговски излишък в размер 

на 170 милиарда евро през 2013 г.; 

като има предвид, че стойността на 

износа на ЕС в областта на услугите се е 

удвоила през последните 10 години, 

като е достигнала 728 милиарда евро 

през 2014 г.; като има предвид, че 

близо 70 % от работната сила в ЕС е 

наета в секторите на услугите и 

услугите представляват 40 % от 

стойността на стоките, изнасяни от 

Европа; като има предвид, че 90 % от 

новите работни места, които ще 

бъдат създадени в ЕС през периода 

2013 – 2025 г., ще се дължат на 

секторите на услугите; като има 

предвид, че това споразумение има 

потенциала да стимулира 

създаването на работни места в ЕС; 

Е. като има предвид, че подписването 

на TiSA може да не е необходимо 

предвид обстоятелството, че че 

стойността на износа на ЕС в областта 

на услугите се е удвоила през 

последните 10 години, като е достигнала 

728 милиарда евро през 2014 г. и че 

близо 70 % от работната сила в ЕС е 

наета в секторите на услугите и 

услугите представляват 40 % от 

стойността на стоките, изнасяни от 

Европа; като има предвид, че 

равнището на либерализиране на 

услугите е вече достатъчно и не са 

необходими никакви по-нататъшни 

преговори за либерализиране; като 

има предвид, че всяко модернизиране 
на правилата относно търговията с 

услуги би могло да се постигне чрез 

оценяване и преразглеждане на  ГАТС; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Изменение  16 

Стелиос Кулоглу, Хелмут Шолц,  Лиа Ни Риада, Меря Кюльонен, Мартина  

Андерсън, Мат Карти 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че търговията с 

услуги представлява двигател за 

създаване на работни места и растеж в 

ЕС, които биха могли да бъдат засилени 

с TiSA; 

Ж. като има предвид, че търговията с 

услуги би могла да представлява 

двигател за създаване на достойни 

работни места и приобщаващ растеж в 

ЕС, които биха могли да бъдат засилени 

с TiSA; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/17 

Изменение  17 

Стелиос Кулоглу, Хелмут Шолц, Мартина  Андерсън, Мат Карти, Рина Роня 

Кари, Меря Кюльонен, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че нетарифните 

бариери, които средно са повече от 50 % 

от разходите за трансгранични услуги, 

засягат в непропорционална степен 

малките и средните предприятия 

(МСП), които съставляват една 

трета от доставчиците в ЕС – 

износители на услуги, и които често 

не разполагат с човешките и 

финансовите ресурси, необходими за 

преодоляване на тези пречки; като има 

предвид, че премахването на ненужните 

бариери би улеснило 

интернационализацията на МСП, 

доколкото тези пречки могат да бъдат 

отстранени, без да се застрашава 

изпълнението на целите на 

обществената политика, които са в 

основата им; като има предвид, че 

следва да се запазят мерките, 

необходими за постигането на 

законосъобразните цели на 

обществената политика; 

И. като има предвид, че нетарифните 

бариери, които средно са повече от 50 % 

от разходите за трансгранични услуги, 

засягат в непропорционална степен 

малките и средните предприятия 

(МСП), но също така са и ключов 

ресурс за тяхната защита от 

нелоялна конкуренция; като има 

предвид, че премахването на ненужните 

бариери би улеснило 

интернационализацията на МСП, 

доколкото тези пречки могат да бъдат 

отстранени, без да се застрашава 

изпълнението на целите на 

обществената политика, които са в 

основата им; като има предвид, че 

следва да се запазят мерките, 

необходими за постигането на 

законосъобразните цели на 

обществената политика; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Изменение  18 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Елеонора Форенца, Марина Албиол 

Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Лин Бойлан, Мат Карти, Щефан Ек, 

Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

намаляването или съкращенията в 

представянето на публични услуги 

обикновено водят до прехвърляне на 

труд, разходи и рискове към 

неплатеното полагане на грижи и 

домашна икономика, които са 

предимно сфера на жените, и 

следователно това е пречка за 

равенството между половете; 

Or. en 

 

 


