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27.1.2016 A8-0009/9 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 11 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 8. 

septembra 2015 k ďalšiemu postupu 

nadväzujúcemu na európsku iniciatívu 

občanov Right2Water , 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže obavy verejnosti v súvislosti s 

dôsledkami dohody TiSA rastú; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže akákoľvek obchodná dohoda 

musí poskytnúť viac práv a nižšie ceny pre 

európskych spotrebiteľov, viac 

pracovných miest a väčšiu ochranu 

pracovníkov; keďže musí tiež prispievať k 

trvalo udržateľnému rozvoju, podporovať 

sociálnu zodpovednosť podnikov na 

celosvetovej úrovni a zaisťovať rovnaké 

podmienky pre európske spoločnosti; 

keďže by obchodná politika mala 

prispievať k agende slušnej práce ILO a 

Agende OSN pre udržateľný rozvoj 2030 a 

byť s nimi plne v súlade; 

C. keďže akákoľvek obchodná dohoda 

musí poskytnúť viac práv, viac pracovných 

miest a väčšiu ochranu pracovníkov, a to 

nielen pre Európu, ale aj pre akúkoľvek 

ďalšiu zmluvnú stranu; keďže musí tiež 

prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, 

podporovať sociálnu zodpovednosť 

podnikov na celosvetovej úrovni 

a zaisťovať rovnaké podmienky pre 

európske spoločnosti; keďže by obchodná 

politika mala prispievať k agende slušnej 

práce ILO a Agende OSN pre udržateľný 

rozvoj 2030 a byť s nimi plne v súlade; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže ofenzívne záujmy európskych 

podnikov v oblasti verejného obstarávania 

nemôžu odôvodniť, aby sa našim 

obchodným partnerom nútili ekonomické 

modely, ktoré by mali za následok 

odstúpenie verejných orgánov od 

poskytovania základných služieb pre 

obyvateľstvo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže napriek tomu, že obchodné 

dohody vplývajú na ženy a mužov 

z dôvodu rodovej nerovnosti v určitých 

sektoroch odlišne, v rámci verejnej 

konzultácie o dohode TiSA sa 

nepoukázalo na požiadavku, aby sa bral 

väčší ohľad na začlenenie otázok rodovej 

rovnosti, neexistuje dostatočný konsenzus 

týkajúci sa spôsobov začleňovania otázok 

rodovej rovnosti v oblasti obchodu a 

rodový aspekt je v súčasnosti do 

obchodných politík a dohôd začlenený iba 

v obmedzenom rozsahu; keďže následky 

prebiehajúcej liberalizácie obchodu z 

rodového hľadiska ešte neboli úplne 

preskúmané;  

Or. en 



 

AM\1084754SK.doc  PE576.507v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

27.1.2016 A8-0009/14 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cc. keďže verejné obstarávanie sa v EÚ 

stáva stále viac predmetom preskúmania, 

počnúc opätovným navrátením 

vodohospodárskych služieb do právomoci 

obcí, a keďže tieto trendy svedčia o 

chybách nadmernej deregulácie;  keďže 

opätovné preberanie služieb alebo 

koncesií orgánmi verejnej moci by nemalo 

byť obmedzené obchodnými dohodami 

alebo súvisiacimi právnymi 

mechanizmami; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

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

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže TiSA je pre EÚ príležitosťou na 

upevnenie svojej pozície celosvetovo 

najväčšieho vývozcu služieb, ktorý 

predstavoval 25 % celosvetového vývozu 

služieb a vytváral obchodný prebytok vo 

výške 170 miliárd EUR v roku 2013; 

keďže hodnota vývozu EÚ v službách sa 

za posledných 10 rokov zdvojnásobila a 

dosiahla sumu 728 miliárd EUR v roku 

2014; keďže služby zamestnávajú približne 

70 % pracovnej sily EÚ a predstavujú 

40 % hodnoty tovaru vyvážaného z 

Európy; keďže 90 % nových pracovných 

miest, ktoré sa vytvoria v EÚ v rokoch 

2013 až 2025, sa zakladá na odvetví 

služieb; keďže táto dohoda má potenciál, 

aby podporila tvorbu pracovných miest v 

EÚ; 

F. keďže dohodu TiSA nemusí byť nutné 

uzatvárať, pretože hodnota vývozu EÚ 

v službách sa za posledných 10 rokov 

zdvojnásobila a dosiahla sumu 728 miliárd 

EUR v roku 2014 a služby zamestnávajú 

približne 70 % pracovnej sily EÚ a 

predstavujú 40 % hodnoty tovaru 

vyvážaného z Európy; keďže miera 

liberalizácie služieb je už dostatočná a 

ďalšie rokovania o liberalizácii nie sú 

potrebné; keďže modernizácia pravidiel o 

obchode so službami by sa mohla 

dosiahnuť posúdením a preskúmaním 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

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

Matt Carthy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže obchod so službami je motorom 

pre zamestnanosť a rast v EÚ, čo by 

dohoda TiSA mohla posilniť; 

G. keďže obchod so službami by mohol 

byť motorom pre vytváranie dôstojných 

pracovných miest a inkluzívny rast v EÚ, 

čo by dohoda TiSA mohla posilniť; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

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

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže necolné prekážky obchodu, ktoré 

v priemere predstavujú vyše 50 % 

nákladov na cezhraničné služby, neúmerne 

zaťažujú malé a stredné podniky (MSP), 

ktoré tvoria jednu tretinu poskytovateľov 

vyvážaných služieb z EÚ a ktorým často 

chýbajú ľudské a finančné zdroje 

potrebné na prekonanie týchto prekážok; 

keďže odstránením zbytočných prekážok 

by sa uľahčila internacionalizácia MSP, 

pokiaľ tieto prekážky možno odstrániť bez 

toho, aby sa ohrozilo plnenie cieľov 

verejnej politiky, o ktoré sa opierajú; 

keďže by sa mali zachovať opatrenia 

nevyhnutné na dosiahnutie legitímnych 

cieľov verejnej politiky; 

I. keďže necolné prekážky obchodu, ktoré 

v priemere predstavujú vyše 50 % 

nákladov na cezhraničné služby, neúmerne 

zaťažujú malé a stredné podniky, ale 

zároveň sú nevyhnutné pre ich ochranu 

pred nekalou súťažou; keďže odstránením 

zbytočných prekážok by sa uľahčila 

internacionalizácia MSP, pokiaľ tieto 

prekážky možno odstrániť bez toho, aby sa 

ohrozilo plnenie cieľov verejnej politiky, o 

ktoré sa opierajú; keďže by sa mali 

zachovať opatrenia nevyhnutné na 

dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej 

politiky; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ia. keďže obmedzovanie alebo znižovanie 

verejných služieb a poskytovania 

starostlivosti obvykle vedie k prenosu 

práce, nákladov a rizík na neplatenú 

starostlivosť a na ťarchu domácností, v 

ktorých prevládajú ženy, a tým bráni 

rodovej rovnosti; 

Or. en 

 

 


