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27.1.2016 A8-0009/19 

Изменение  19 

Мари-Кристин Вержиа, Курцио Малтезе, Марина Албиол Гусман, Мартина 

Андерсън, Малин Бьорк, Лин Бойлан, Мат Карти, Щефан Ек, Елеонора Форенца, 

Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Лиа Ни Риада, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ма. като има предвид, че липсата на 

прозрачност в настоящите преговори 

се придружава от отсъствие на 

безпристрастни оценки на 

въздействието и явен дисбаланс в 

степента на участие и допитване до 

лобисти, от една страна, и 

гражданското общество, от друга; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Изменение  20 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Елеонора Форенца, Ане-

Мари Миньор, Димитриос Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, 

Марина Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Таня Гонсалес Пеняс, Аня Хазекамп, Рина Роня Кари, Меря 

Кюльонен, Курцио Малтезе, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Неоклис 

Силикиотис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграфи 1 и 2: 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отправя, в контекста на 

продължаващите преговори относно 

Споразумението по търговията с 

услуги, следните препоръки към 

Комисията: 

(…)  

vi. да покани представители на 

местните и регионални органи, които 

са представени на равнище ЕС от 

Комитета на регионите, да участват 

в диалозите, организирани от 

Комисията, в началото и в края на 

всеки кръг от преговорите; 

2. отправя искане Комисията да вземе 

изцяло предвид настоящата 

резолюция и да предостави отговор в 

срок от шест месеца от нейното 

приемане; 

Параграфи 1 и 2 да бъдат заменени 

изцяло то следното: 

1. призовава Комисията да се оттегли 

от преговорите за TiSA, тъй като 

посоченото споразумение би 

поставило под заплаха стандартите 

на ЕС в областта на услугите, 

работни места (включително 

висококачествени работни места), 

обществените услуги за гражданите 

на ЕС и правото на държавите 

членки да регулират; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Изменение  21 

Стелиос Кулоглу, Хелмут Шолц, Малин Бьорк, Мартина  Андерсън, Мат 

Карти, Аня Хазекамп, Меря Кюльонен, Лиа Ни Риада, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а – подточка ii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ii) да заяви отново своята подкрепа за 

амбициозни, всеобхватни и 
балансирани преговори, които следва да 

разгърнат неизползвания потенциал 

на по-интегриран пазар на услуги в 

световен мащаб, като същевременно 

се предотврати социалният, 

екологичният и икономическият 
дъмпинг и изцяло се гарантира 

спазването на достиженията на правото 

на ЕС; да моделира и регулира 

глобализацията и да подсили 

международните стандарти, като 

същевременно юридически си обезпечи 

правото на регулиране и на преследване 

на законосъобразните цели на 

обществената политика, като тези в 

сферата на общественото 

здравеопазване, безопасността и 

околната среда; да осигури по-голям 

достъп до пазара за европейските 

доставчици на услуги, включително 

МСП, в ключови сектори на интереси, 

като същевременно се приспособят 
специфични изключения за 

чувствителните сектори, включително 

всички обществени услуги; да 

гарантира, че тези преговори 

допринасят по справедлив начин и в 

ii) да се стреми към балансирани 

преговори, които следва да 

предотвратят социалния, 

екологичния и икономическия дъмпинг 

и изцяло да гарантират спазването на 

достиженията на правото на ЕС; да 

моделира и регулира глобализацията и 

да подсили международните стандарти, 

като същевременно юридически си 

обезпечи правото на регулиране и на 

преследване на законосъобразните цели 

на обществената политика, като тези в 

сферата на общественото 

здравеопазване, безопасността и 

околната среда; да предвиди 

специфични изключения за 

чувствителните сектори, включително 

всички обществени услуги; да 

гарантира, че тези преговори 

допринасят по справедлив начин и в 

значителна степен за създаването на 

работни места и за приобщаващ растеж, 

и да определи амбициозни стандарти за 

търговията с услуги за ХХІ век; да 

зачита политическия, социалния и 

културния модел на ЕС и държавите 

членки, както и основните принципи, 

залегнали в Договорите на ЕС, и тези, 

включени в Хартата на основните права 
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значителна степен за създаването на 

работни места и за приобщаващ растеж, 

и да определи амбициозни стандарти за 

търговията с услуги за ХХІ век; да 

зачита политическия, социалния и 

културния модел на ЕС и държавите 

членки, както и основните принципи, 

залегнали в Договорите на ЕС, и тези, 

включени в Хартата на основните права 

на ЕС, като например равенството 

между половете; да насърчава и 

защитава правата на човека, 

демокрацията и принципите на 

правовата държава в световен мащаб; 

на ЕС, като например равенството 

между половете; да насърчава и 

защитава правата на човека, 

демокрацията и принципите на 

правовата държава в световен мащаб; 

Or. en 



 

AM\1084753BG.doc  PE576.507v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/22 

Изменение  22 

Стелиос Кулоглу, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Ане-Мари Миньор, 

Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Мат Карти, Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, 

Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Мариза Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, 

Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iii) да се стреми към многостранност и 

да се противопоставя на всички 

разпоредби или приложения, които биха 

я възпрепятствали, биха били 

несъвместими с ГАТС и биха 

предотвратили бъдещо включване в 

системата на СТО; да приема нови 

страни, при условие че те приемат вече 

договорените правила и равнището на 

амбициите; да стимулира по-широко 

участие в преговорите; да отбележи, че 

както най-големите пречки, така и най-

големият потенциал за растеж по 

отношение на търговията с услуги се 

срещат в страните от БРИКЮ 

(Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна 

Африка) и МИНТ (Мексико, Индонезия, 

Нигерия и Турция); да потвърди 

значението на тези държави за ЕС като 

дестинации за износ с увеличаваща се 

средна класа, като източници на 

междинни ресурси и като водещи 

центрове в световните вериги за 

създаване на стойност;  

да проправи пътя за участието на 

поелите ангажименти бързо развиващи 

се и динамични икономики и отново да 

iii) да се стреми към многостранност и 

да се противопоставя на всички 

разпоредби или приложения, които биха 

я възпрепятствали, биха били 

несъвместими с ГАТС и биха 

предотвратили бъдещо включване в 

системата на СТО, по-специално като 

гарантира изключителното 

използване на подхода на позитивния 

списък за всички начини на предлагане 

на услуги, пазарен достъп и 

национално третиране; да приема 

нови страни, при условие че те приемат 

вече договорените правила и равнището 

на амбициите; да стимулира по-широко 

участие в преговорите; да отбележи, че 

както най-големите пречки, така и най-

големият потенциал за растеж по 

отношение на търговията с услуги се 

срещат в страните от БРИКЮ 

(Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна 

Африка) и МИНТ (Мексико, Индонезия, 

Нигерия и Турция); да потвърди 

значението на тези държави за ЕС като 

дестинации за износ с увеличаваща се 

средна класа, като източници на 

междинни ресурси и като водещи 
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заяви подкрепата си за искането на 

Китай да се присъедини към 

преговорите; да гарантира 

ангажираността на всички участници в 

TiSA да придадат многостранен 

характер на резултата от преговорите; 

да гарантира, че се обръща специално 

внимание на развиващите се страни, и 

да включи в TiSA разпоредбите, 

съдържащи се в член ІV от ГАТС; 

центрове в световните вериги за 

създаване на стойност;  

да проправи пътя за участието на 

поелите ангажименти бързо развиващи 

се и динамични икономики и отново да 

заяви подкрепата си за искането на 

Китай да се присъедини към 

преговорите; да гарантира 

ангажираността на всички участници в 

TiSA да придадат многостранен 

характер на резултата от преговорите; 

да гарантира, че се обръща специално 

внимание на развиващите се страни, и 

да включи в TiSA разпоредбите, 

съдържащи се в член ІV от ГАТС; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Изменение  23 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Димитриос Пападимулис,  Марина 

Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, 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 до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а – подточка vi а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  via. да разгледа неотдавнашното 

оттегляне на Уругвай от преговорите 

за Споразумението по търговията с 

услуги и да направи необходимите 

заключения, като обърне по-голямо 

внимание на потребностите на 

развиващите се страни, подписващи 

споразумението; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Изменение  24 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Мартина Михелс, Томас Хендел, Мартина  

Андерсън, Малин Бьорк, Лин Бойлан, Мат Карти, Щефан Ек, Таня Гонсалес 

Пеняс, Аня Хазекамп, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Лиа Ни Риада, Лола 

Санчес Калдентей, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Мари-Кристин 

Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а – подточка vii а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viia. да включи в TiSA глава относно 

устойчивостта, в която да се 

определят норми за екологична и 

социална защита, включително 

основните трудови стандарти на 

МОТ, както и доразвити стандарти 

на МОТ; да включи клауза, която да 

забранява ограничаването на правата 

на работниците и занижаването на 

социалните и екологични стандарти 

при либерализирането на услугите; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Изменение  25 

Томас Хендел, Ане-Мари Миньор, Хелмут Шолц, Мартина Михелс, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Щефан Ек, Хавиер Кусо Пермуй, Елеонора Форенца, Рина Роня Кари, Меря 

Кюльонен, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

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

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viiia. да включи клауза за 

преразглеждане, която да установява 

механизъм, който да позволява 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 A8-0009/26 

Изменение  26 

Хелмут Шолц, Мартина  Андерсън, Малин Бьорк, Лин Бойлан, Мат Карти, 

Костас Хрисогонос, Щефан Ек, Аня Хазекамп, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, 

Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

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

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viiiб. да настоява, че споразумението 

следва да включва възможност за 

съдебен контрол по отношение на 

въздействието върху и зачитането на 

правата на човека в контекста на 

търговията с услуги; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Изменение  27 

Стелиос Кулоглу, Мартина  Андерсън, Мат Карти, Щефан Ек, Рина Роня Кари, 

Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а – подточка ix а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ixa. да възприеме по-безпристрастна 

икономическа методология при 

изготвянето на оценките на 

въздействието, използвани от 

Комисията; 

Or. en 

 

 


