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27.1.2016 A8-0009/9 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 

8 d. rezoliuciją dėl Europos piliečių 

iniciatyvos „Right2Water“ tolesnių 

veiksmų, 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Aa. kadangi visuomenėje kyla vis didesnis 

susirūpinimas dėl TISA padarinių; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Pakeitimas 11 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi bet kokiu prekybos susitarimu 

Europos vartotojams turi būti suteikiama 

daugiau teisių ir užtikrinamos mažesnės 

kainos, kuriama daugiau darbo vietų ir 

užtikrinama darbuotojų apauga; kadangi 

jais taip pat turi būti skatinamas darnus 

vystymasis, įmonių socialinė atsakomybė 

pasaulyje, o Europos įmonėms turi būti 

sudaromos vienodos veiklos sąlygos; 

kadangi prekybos politika turėtų prisidėti 

prie TDO deramo darbo darbotvarkės ir JT 

2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės ir 

būti su jomis visapusiškai suderinta; 

C. kadangi bet kokiu prekybos susitarimu 

turi būti suteikiama daugiau teisių, kuriama 

daugiau darbo vietų ir užtikrinama 

darbuotojų apauga ne tik Europoje, bet ir 

kitoje susijusioje šalyje; kadangi jais taip 

pat turi būti skatinamas darnus vystymasis, 

įmonių socialinė atsakomybė pasaulyje, o 

Europos įmonėms turi būti sudaromos 

vienodos veiklos sąlygos; kadangi 

prekybos politika turėtų prisidėti prie TDO 

deramo darbo darbotvarkės ir JT 2030 m. 

darnaus vystymosi darbotvarkės ir būti su 

jomis visapusiškai suderinta; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ca. kadangi aktyvūs Europos bendrovių 

interesai viešųjų pirkimų srityje negali 

būti pagrindimas siekiant, kad mūsų 

prekybos partneriai perimtų ekonomikos 

modelius, pagal kuriuos valdžios 

institucijos nustoja teikti pagrindines 

viešąsias paslaugas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Cb. kadangi, nors prekybos susitarimai 

daro skirtingą poveikį moterims ir vyrams 

dėl lyčių nelygybės tam tikruose 

sektoriuose, viešųjų konsultacijų dėl TISA 

metu nebuvo atkreiptas dėmesys į poreikį 

labiau atsižvelgti į lyčių lygybės klausimų 

integravimą ir nepasiektas pakankamas 

konsensusas dėl to, kaip lyčių lygybės 

klausimai turėtų būti integruojami į 

prekybą, taigi lyčių aspektas šiuo metu tik 

labai nedideliu mastu įtrauktas į prekybos 

politiką ir susitarimus; kadangi dar nėra 

išsamiai išnagrinėtos vykstančio prekybos 

liberalizavimo pasekmės, susijusios su 

lytimis;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Cc. kadangi ES vis dažniau persvarstomi 

viešieji pirkimai ir pirmiausia pradedama 

aprūpinimo vandeniu paslaugas vėl teikti 

savivaldybių lygmeniu, ir kadangi tai 

rodo, jog padaryta klaidų pernelyg viską 

liberalizuojant; kadangi prekybos 

susitarimais arba susijusiais teisiniais 

mechanizmais neturi būti trukdoma 

valdžios institucijoms vėl perimti teisę 

teikti paslaugas arba susigrąžinti 

koncesijas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Pakeitimas 15 

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

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi TISA suteikia galimybę ES 

stiprinti savo, kaip didžiausios paslaugų 

eksportuotojos pasaulyje, poziciją (ES 

eksportuoja 25 proc. pasaulio paslaugų, o 

jos prekybos paslaugomis perteklius 

2013 m. sudarė 170 mlrd. EUR); kadangi 
per pastarąjį dešimtmetį ES paslaugų 

eksporto vertė išaugo dvigubai ir 2014 m. 

sudarė 728 mlrd. EUR; kadangi paslaugų 

sektoriuje dirba beveik 70 proc. ES 

darbuotojų ir jis sudaro 40 proc. Europos 

eksportuojamų prekių vertės; kadangi 

90 proc. naujų ES darbo vietų, kurios bus 

sukurtos 2013–2025 m., bus paskatintos 

paslaugų sektorių; kadangi šis 

susitarimas gali paskatinti darbo vietų 

kūrimą ES; 

F. kadangi pasirašyti TISA gali būti 

nebūtina, nes per pastarąjį dešimtmetį ES 

paslaugų eksporto vertė išaugo dvigubai ir 

2014 m. sudarė 728 mlrd. EUR, paslaugų 

sektoriuje dirba beveik 70 proc. ES 

darbuotojų ir jis sudaro 40 proc. Europos 

eksportuojamų prekių vertės; kadangi 

paslaugų liberalizacijos lygis jau 

pakankamas ir toliau derėtis dėl 

liberalizacijos nebūtina; kadangi bet 

kokiu atveju prekybos paslaugomis 

taisykles galima būtų atnaujinti įvertinus 

ir persvarsčius Bendrąjį susitarimą dėl 

prekybos paslaugomis (GATS); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Pakeitimas 16 

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

Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi prekyba paslaugomis yra labai 

svarbus darbo vietų kūrimo ir augimo ES 

variklis, kurį galima sustiprinti TISA; 

G. kadangi prekyba paslaugomis galėtų 

būti labai svarbus deramo darbo vietų 

kūrimo ir integracinio augimo ES variklis, 

kurį galima sustiprinti TISA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Pakeitimas 17 

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

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi netarifinės kliūtys, kurios 

vidutiniškai sudaro daugiau nei 50 proc. 

tarpvalstybinių paslaugų teikimo sąnaudų, 

daro neproporcingą poveikį mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios sudaro 

trečdalį ES paslaugų eksportuotojų ir 

kurioms dažnai nepakanka žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių šioms kliūtims įveikti; 

kadangi pašalinus nereikalingas kliūtis 

būtų palengvinta MVĮ tarptautinė plėtra, 

tačiau turi būti užtikrinta, kad jos bus 

pašalintos nekeliant pavojaus pamatiniams 

viešosios politikos tikslams; kadangi 

reikėtų toliau taikyti priemones, kurių 

reikia teisėtiems viešosios politikos 

tikslams siekti; 

I. kadangi netarifinės kliūtys, kurios 

vidutiniškai sudaro daugiau nei 50 proc. 

tarpvalstybinių paslaugų teikimo sąnaudų, 

daro neproporcingą poveikį mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, tačiau yra ir 

pagrindinė jų apsaugos nuo nesąžiningos 

konkurencijos priemonė; kadangi 

pašalinus nereikalingas kliūtis būtų 

palengvinta MVĮ tarptautinė plėtra, tačiau 

turi būti užtikrinta, kad jos bus pašalintos 

nekeliant pavojaus pamatiniams viešosios 

politikos tikslams; kadangi reikėtų toliau 

taikyti priemones, kurių reikia teisėtiems 

viešosios politikos tikslams siekti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ia. kadangi, ribojant arba mažinant 

viešųjų paslaugų teikimą, paprastai 

darbo, išlaidų ir rizikos našta perkeliama į 

nemokamos priežiūros ir namų ūkio 

sektorių, kuriame daugiausia dirba 

moterys, taigi dėl to varžoma lyčių lygybė; 

Or. en 

 

 


