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27.1.2016 A8-0009/9 

Pozměňovací návrh  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 11 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 

2015 o opatřeních navazujících na 

evropskou občanskou iniciativu týkající se 

práva na vodu („Right2Water“), 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Pozměňovací návrh  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k rostoucím obavám 

veřejnosti ohledně důsledků dohody 

TISA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní 

dohoda musí evropským spotřebitelům 

skýtat více práv a nižší ceny, více 

pracovních příležitostí a ochranu 

pracovníků; vzhledem k tomu, že musí 

rovněž přispívat k podpoře udržitelného 

rozvoje a sociální odpovědnosti podniků na 

celém světě a musí zajišťovat pro evropské 

společnosti rovné podmínky; vzhledem 

k tomu, že by obchodní politika měla 

přispívat k agendě důstojné práce MOP a 

Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a 

být s nimi plně v souladu;  

C. vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní 

dohoda musí skýtat více práv, více 

pracovních příležitostí a ochranu 

pracovníků, a to nejen pro Evropu, ale i 

pro jakoukoli další smluvní stranu; 

vzhledem k tomu, že musí rovněž přispívat 

k podpoře udržitelného rozvoje a sociální 

odpovědnosti podniků na celém světě a 

musí zajišťovat pro evropské společnosti 

rovné podmínky; vzhledem k tomu, že by 

obchodní politika měla přispívat k agendě 

důstojné práce MOP a Agendě OSN pro 

udržitelný rozvoj 2030 a být s nimi plně v 

souladu;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Pozměňovací návrh  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že ofenzivní zájmy 

evropských podniků v oblasti veřejných 

zakázek nemohou odůvodnit to, aby se 

našim obchodním partnerům nutily 

ekonomické modely, které by měly za 

následek odstoupení veřejných orgánů od 

poskytování základních služeb pro 

obyvatelstvo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Pozměňovací návrh  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že přestože 

obchodní dohody mají rozdílné dopady na 

muže a ženy v důsledku genderové 

nerovnosti v některých odvětvích, veřejné 

konzultace o dohodě TISA nepoukázaly 

na to, že je této otázce v probíhajících 

jednáních třeba věnovat větší pozornost, 

dále vzhledem k tomu, že neexistuje ani 

dostatečný konsenzus o způsobu 

začleňování otázek rovnosti mužů a žen 

do obchodu a že genderový aspekt je v 

současné době zahrnut do obchodních 

politik a dohod jen v omezeném rozsahu; 

vzhledem k tomu, že důsledky probíhající 

liberalizace obchodu z hlediska pohlaví 

dosud nebyly v plné míře prozkoumány;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Pozměňovací návrh  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cc. vzhledem k tomu, že zadávání 

veřejných zakázek je v EU stále více 

předmětem přezkumu, počínaje 

znovunavrácením vodohospodářských 

služeb do pravomoci obcí, a vzhledem k 

tomu, že tyto trendy svědčí o chybách 

nadměrné deregulace; vzhledem k tomu, 

že znovupřevzetí služeb nebo koncesí 

orgány veřejné moci by neměla být 

omezena obchodními dohodami nebo 

souvisejícími právními mechanismy; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Pozměňovací návrh  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že TISA skýtá EU 

příležitost upevnit své postavení největšího 

vývozce služeb, které vyplývá z jejího 25% 

podílu na celosvětovém vývozu služeb, 

jejichž obchodní přebytek dosáhl v roce 

2013 výše 170 miliard EUR; vzhledem k 

tomu, že hodnota vývozu služeb v EU se v 

průběhu posledních 10 let zdvojnásobila a 

v roce 2014 dosáhla hodnoty 728 miliard 

EUR; vzhledem k tomu, že odvětví služeb 

zaměstnává téměř 70 % pracovní síly v EU 

a představuje 40 % hodnoty zboží 

vyváženého z Evropy; vzhledem k tomu, že 

90 % nových pracovních míst vytvořených 

v EU mezi lety 2013 a 2025 budou 

pracovní místa v odvětví služeb; vzhledem 

k tomu, že tato dohoda má potenciál v 

oblasti vytváření pracovních příležitostí v 

EU; 

F. vzhledem k tomu, že dohodu TISA 

nemusí být nutné uzavírat, vzhledem k 

tomu, že hodnota vývozu služeb v EU se v 

průběhu posledních 10 let zdvojnásobila a 

v roce 2014 dosáhla hodnoty 728 miliard 

EUR a že odvětví služeb zaměstnává téměř 

70 % pracovní síly v EU a představuje 40 

% hodnoty zboží vyváženého z Evropy; 

vzhledem k tomu, že míra liberalizace 

služeb je již dostatečná a další jednání o 

liberalizace nejsou nutná; vzhledem k 

tomu, že modernizace pravidel o obchodu 

se službami by mohlo být dosaženo 

posouzením a přezkoumáním dohody 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Pozměňovací návrh  16 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že obchod se 

službami stimuluje vytváření pracovních 

míst a růst v EU, což může posílit dohoda 

TISA; 

G. vzhledem k tomu, že obchod se 

službami by mohl stimulovat vytváření 

důstojných pracovních míst a růst 

podporující začlenění v EU, což může 

posílit dohoda TISA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Pozměňovací návrh  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že necelní překážky, 

které představují v průměru více než 50 % 

nákladů na přeshraniční služby, se v 

nepoměrně větší míře dotýkají malých a 

středních podniků, podniků, které tvoří 

jednu třetinu poskytovatelů vyvážených 

služeb v EU a které často nemají 

dostatečné lidské a finanční zdroje nutné 

k jejich překonání; vzhledem k tomu, že 

odstranění zbytečných překážek by malým 

a středním podnikům usnadnilo působení v 

celosvětovém měřítku, pokud lze tyto 

překážky odstranit, aniž by bylo ohroženo 

splnění cílů veřejné politiky, z nichž 

vycházejí; vzhledem k tomu, že je třeba, 

aby byla zachována opatření potřebná k 

dosažení legitimních cílů veřejných politik; 

I. vzhledem k tomu, že necelní překážky, 

které představují v průměru více než 50 % 

nákladů na přeshraniční služby, se v 

nepoměrně větší míře dotýkají malých a 

středních podniků, ale zároveň jsou 

nezbytné pro jejich ochranu před nekalou 

soutěží; vzhledem k tomu, že odstranění 

zbytečných překážek by malým a středním 

podnikům usnadnilo působení v 

celosvětovém měřítku, pokud lze tyto 

překážky odstranit, aniž by bylo ohroženo 

splnění cílů veřejné politiky, z nichž 

vycházejí; vzhledem k tomu, že je třeba, 

aby byla zachována opatření potřebná k 

dosažení legitimních cílů veřejných politik; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Pozměňovací návrh  18 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že omezování nebo 

škrty v oblasti poskytování veřejných 

služeb obvykle vede k přenosu práce, 

nákladů a rizik na neplacenou péči a 

hospodaření v domácnosti, které se týká 

především žen, což brání rovnosti mezi 

muži a ženami; 

Or. en 

 

 


