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27.1.2016 A8-0009/19 

Grozījums Nr.  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ma apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ma. tā kā novērojams pārredzamības 

trūkums notiekošajās sarunās, nav 

objektīvu ietekmes novērtējumu, pastāv 

atklātas atšķirības attiecībā uz ieinteresēto 

personu un pilsoniskās sabiedrības 

iesaistīšanu un apspriešanās procedūrām; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Grozījums Nr.   20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

on behalf of the GUE/NGL Group 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. un 2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1.  

(…)  

 

2. prasa Komisijai pilnībā ņemt vērā šo 

rezolūciju un sniegt uz to atbildi sešu 

mēnešu laikā pēc tās pieņemšanas; 

Rezolūcijas 1. un 2. punktu pilnībā 

jāaizstāj ar šādu tekstu: 

1. aicina Komisiju izstāties no sarunām 

par TiSA, jo šāds nolīgums apdraudēs ES 

pakalpojumu standartus, darbvietas 

(tostarp kvalitatīvas darbvietas), 

sabiedriskos pakalpojumus ES 

iedzīvotājiem un dalībvalstu tiesības 

noteikt regulējumu; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Grozījums Nr.   21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

ii) atkārtoti uzsvērt, ka tas atbalsta 

vērienīgu, visaptverošu un līdzsvarotu 

vienošanos, ar kuru būtu jāizmanto 

integrētāka pasaules līmeņa pakalpojumu 

tirgus neizmantotās iespējas, vienlaikus 

novēršot  sociālo, ekoloģisko un 

ekonomikas dempingu un pilnībā 

nodrošinot atbilstību ES tiesību aktu 

kopumam; ietekmēt un reglamentēt 

globalizāciju un stiprināt starptautiskus 

standartus, vienlaikus tiesiskā līmenī 

saglabājot reglamentēšanas tiesības, un 

sasniegt likumīgus sabiedriskās politikas 

mērķus, piemēram, attiecībā uz sabiedrības 

veselību, drošību un vidi; nodrošināt 

Eiropas pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 

MVU, lielāku piekļuvi tirgum 

svarīgākajās nozarēs, vienlaikus 

piemērojot īpašus atbrīvojumus jutīgām 

nozarēm, tostarp visiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem; nodrošināt to, lai ar šīm 

sarunām taisnīgā un būtiskā veidā tiktu 

sekmēta darbvietu izveide un iekļaujoša 

izaugsme, un noteikt vērienīgus 

pakalpojumu tirdzniecības standartus, kas 

atbilst 21. gadsimtam; ņemt vērā ES un 

dalībvalstu politiskos, sociālos un kultūras 

modeļus, kā arī ES līgumos paredzētos 

pamatprincipus, tostarp ES Pamattiesību 

ii. censties panākt līdzsvarotu vienošanos, 

ar kuru būtu jānovērš sociālais, 

ekoloģiskais  un ekonomikas dempings un 

pilnībā jānodrošina atbilstība ES tiesību 

aktu kopumam; ietekmēt un reglamentēt 

globalizāciju un stiprināt starptautiskus 

standartus, vienlaikus tiesiskā līmenī 

saglabājot reglamentēšanas tiesības, un 

sasniegt likumīgus sabiedriskās politikas 

mērķus, piemēram, attiecībā uz sabiedrības 

veselību, drošību un vidi; piemērot īpašus 

atbrīvojumus jutīgām nozarēm, tostarp 

visiem sabiedriskajiem pakalpojumiem; 

nodrošināt to, lai ar šīm sarunām taisnīgā 

un būtiskā veidā tiktu sekmēta darbvietu 

izveide un iekļaujoša izaugsme, un noteikt 

vērienīgus pakalpojumu tirdzniecības 

standartus, kas atbilst 21. gadsimtam; ņemt 

vērā ES un dalībvalstu politiskos, sociālos 

un kultūras modeļus, kā arī ES līgumos 

paredzētos pamatprincipus, tostarp ES 

Pamattiesību hartā noteiktos principus, 

piemēram, dzimumu līdztiesību; veicināt 

un aizsargāt cilvēktiesības, demokrātiju un 

tiesiskumu visā pasaulē; 
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hartā noteiktos principus, piemēram, 

dzimumu līdztiesību; veicināt un aizsargāt 

cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu 

visā pasaulē; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Grozījums Nr.   22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iii) rosināt virzību uz daudzpusējību un 

noraidīt jebkādus noteikumus vai 

pielikumus, kas neļautu to panākt, būtu 

pretrunā GATS un traucētu turpmāku 

integrāciju PTO sistēmā; pieņemt jaunas 

līgumslēdzējas puses, ja tās pieņem jau 

apstiprinātos noteikumus un noteiktos 

vērienīgos mērķus; veicināt plašāku 

līdzdalību sarunās; ņemt vērā, ka lielākie 

šķēršļi un lielākas izaugsmes iespējas 

pakalpojumu tirdzniecībā ir BRICS un 

MINT valstīs; atzīt, ka šīs valstis ir 

nozīmīgas ES kā eksporta galamērķi ar 

aizvien pieaugošu vidusslāni, kā 

starpposma ieguldījumu avoti un kā 

galvenie centri globālajās vērtības ķēdēs;  

nodrošināt iespēju apņēmīgu jaunietekmes 

un dinamisko valstu dalībai un atkārtoti 

paust atbalstu Ķīnas pieprasījumam 

pievienoties sarunām; stiprināt visu TiSA 

dalībnieku apņemšanos panākt, ka sarunu 

iznākums ir daudzpusējs; nodrošināt, ka 

īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunattīstības 

valstīm un ka TiSA tiek iekļauti GATS 

IV panta noteikumi; 

iii) rosināt virzību uz daudzpusējību un 

noraidīt jebkādus noteikumus vai 

pielikumus, kas neļautu to panākt, būtu 

pretrunā GATS un traucētu turpmāku 

integrāciju PTO sistēmā, īpaši, nodrošinot 

pozitīva saraksta pieejas ekskluzīvo 

piemērošanu visiem pakalpojumu 

veidiem, tirgus piekļuvei un valstu 

režīmiem; pieņemt jaunas līgumslēdzējas 

puses, ja tās pieņem jau apstiprinātos 

noteikumus un noteiktos vērienīgos 

mērķus; veicināt plašāku līdzdalību 

sarunās; ņemt vērā, ka lielākie šķēršļi un 

lielākas izaugsmes iespējas pakalpojumu 

tirdzniecībā ir BRICS un MINT valstīs; 

atzīt, ka šīs valstis ir nozīmīgas ES kā 

eksporta galamērķi ar aizvien pieaugošu 

vidusslāni, kā starpposma ieguldījumu 

avoti un kā galvenie centri globālajās 

vērtības ķēdēs;  

nodrošināt iespēju apņēmīgu jaunietekmes 

un dinamisko valstu dalībai un atkārtoti 

paust atbalstu Ķīnas pieprasījumam 

pievienoties sarunām; stiprināt visu TiSA 

dalībnieku apņemšanos panākt, ka sarunu 

iznākums ir daudzpusējs; nodrošināt, ka 

īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunattīstības 

valstīm un ka TiSA tiek iekļauti GATS 
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IV panta noteikumi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Grozījums Nr.   23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – via punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  via. aicina Komisiju apsvērt neseno 

Urugvajas izstāšanos no TiSA sarunām 

un izdarīt vajadzīgos secinājumus, 

pievēršot lielāku uzmanību to 

jaunattīstības valstu vajadzībām, kuras 

pievienojas TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Grozījums Nr.   24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

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

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Marie-

Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – viia punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  viia. iekļaut TiSA nodaļu par ilgtspējību, 

kurā ir noteikti vides un sociālās 

aizsardzības standarti, tostarp SDO darba 

pamatstandarti un citi SDO turpmāk 

izstrādātie standarti; iekļaut aizliegumu 

samazināt darba ņēmēju tiesības un 

pazemināt sociālos un vides standartus, ja 

tiek liberalizēti pakalpojumi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Grozījums Nr.   25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – viiia punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  viiia. iekļaut pārskatīšanas klauzulu, ar 

kuru tiek izveidots mehānisms, kas 

līgumslēdzēja pusei sniedz iespēju izstāties 

no nolīguma vai pārtraukt, vai atcelt 

pakalpojuma liberalizācijas pienākumus, 

jo īpaši darba un sociālo standartu 

pārkāpšanas gadījumā; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.1.2016 A8-0009/26 

Grozījums Nr.   26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – viiib punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  viiib. uzstāt, ka nolīgumā jāiekļauj iespēja 

veikt izskatīšanu tiesā saistībā ar 

pakalpojumu tirdzniecības ietekmi uz 

cilvēktiesībām un to ievērošanu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Grozījums Nr.   27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI)  

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – ixa punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ixa. pieņemt objektīvākas ekonomiskas 

metodes Komisijas ietekmes novērtējumu 

veikšanai. 

Or. en 

 

 

 


