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27.1.2016 A8-0009/28 

Изменение  28 

Лола Санчес Калдентей, Щефан Ек, Мат Карти, Марина Албиол Гусман, Мартина 

Андерсън, Малин Бьорк, Лин Бойлан, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Курцио 

Малтезе, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Неоклис Силикиотис, Мари-Кристин 

Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – точка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i) да изключи обществените услуги и 

аудио-визуалните услуги от обхвата 

на прилагане на споразумението, да 

предприеме предпазлив подход към 

услугите в областта на културата, без да 

се засягат задълженията на ЕС, 

поети в рамките на ГАТС, както и да 

се стреми към поемането на 

амбициозни задължения между 

различните страни, сектори и 

равнища на управление, по-специално 

към допълнително отваряне на 

чуждестранните пазари по 

отношение на обществените 

поръчки, телекомуникационните, 

транспортните, финансовите и 

професионалните услуги; 

i) да изключи всички обществени 

услуги и услуги в областта на културата 

от обхвата на прилагане на 

споразумението; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Изменение  29 

Стелиос Кулоглу, Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Ане-Мари Миньор, 

Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Щефан Ек, Меря Кюльонен, Лиа Ни Риада  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – точка iv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iv) да отхвърли прилагането на клаузите 

за запазване на съществуващото 

положение и за задържащ ефект за 

задължения във връзка с достъпа до 

пазара и да отхвърли прилагането им 

в чувствителни сектори, като 

например обществените услуги и 

услугите в сектора на културата, 

обществените поръчки, Начин на 

предлагане 4, транспорта и 

финансовите услуги; да позволява 

достатъчно гъвкавост с цел връщане на 

услугите от общ икономически интерес 

отново под обществен контрол; да 

запази правото на ЕС и държавите 

членки да изменят своя график на поети 

задължения в съответствие с ГАТС; 

iv) да отхвърли прилагането на клаузите 

за запазване на съществуващото 

положение и за задържащ ефект както 

за ангажименти по отношение на 

достъпа до пазара, така и за 

ангажименти по отношение на 

националното третиране;  да 

позволява достатъчно гъвкавост с цел 

връщане на услугите от общ 

икономически интерес отново под 

обществен контрол; да запази правото 

на ЕС и държавите членки да изменят 

своя график на поети задължения в 

съответствие с ГАТС; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Изменение  30 

Стелиос Кулоглу, Елеонора Форенца, 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 към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – точка vi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vi) да възприеме амбициозен подход в 

рамките на Начин на предлагане 3, като 

се стреми към премахването на 

пречките за трети държави във 

връзка с търговското присъствие и 

установяването, като например 

ограниченията върху чуждестранния 

собствен капитал и изискванията за 

съвместните предприятия, което е 

от решаващо значение от гледна 

точка на повишаването на ръста на 

услугите, предоставяни чрез Начини 

на предлагане 1 и 4, като 

същевременно се запази сегашното 

равнище на резервите за целия ЕС; 

vi) да възприеме предпазлив подход в 

рамките на Начин на предлагане 3 

предвид факта, че секторите, като 

например образование, здравни грижи 

и други основни услуги, следва да 

бъдат единствено под контрола на 

публичните органи; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Изменение  31 

Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – точка xii а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  xiia) да подкрепи разпоредбите, които 

ограничават конкуренцията в 

областта на обществените поръчки 

или въвеждат дискриминация при 

тяхното възлагане, когато се цели 

насърчаване на местната стопанска 

дейност, например чрез използването 

на квоти по отношение на местния 

производствен капацитет, труда или 

услугите и материалите, както това 

се случва в много от договарящите се 

страни; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Изменение  32 

Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Мариза Матиаш, 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 към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – точка xii б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  xiiб) да гарантира, че споразумението 

не ограничава пространството за 

политиката, което е на 

разположение за реагиране спрямо 

отрицателен опит във връзка с 

либерализацията и за изпълнение на 

демократичните искания за повторна 

регулация (включително връщане към 

общините); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Изменение  33 

Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Хелмут Шолц, Лиа Ни Риада, Мартина 

Андерсън, Малин Бьорк, Щефан Ек, Меря Кюльонен, Мат Карти 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в – точка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i) да гарантира трансграничните потоци 

от данни в съответствие с 

универсалното право на 

неприкосновеност на личния живот; 

i) да гарантира трансграничните потоци 

от данни само ако те са в съответствие 

с универсалното право на 

неприкосновеност на личния живот;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Изменение  34 

Стелиос Кулоглу, Мартина Андерсън, Меря Кюльонен, Мат Карти, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в – точка vii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vii) да признае ролята на цифровите 

иновации като двигател на 

икономическия растеж и 

производителността на цялата 

икономика; да признае, че потоците 

от данни са основен двигател на 

икономиката на услугите, съществен 

елемент от световната верига за 

създаване на стойност за 

традиционните производствени 

дружества и от решаващо значение 

за развитието на единния цифров 

пазар; да се стреми следователно към 

обща забрана на изисквания за 

задължителна локализация на данни 

и да гарантира, че TiSA съдържа 

адекватни спрямо бъдещето правила 

и възпрепятства фрагментацията в 

цифровия свят; да има предвид, че 

изискванията за задължителна 

локализация, т.е. принуждаването на 

доставчиците на услуги да използват 

местна инфраструктура или да 

установят местно присъствие като 

условие за предоставянето на услуги, 

възпират преките чуждестранни 

инвестиции от и за дадена страна по 

споразумението; да се стреми 

следователно към ограничаване на 

подобни практики, доколкото това е 

vii) да признае ролята на цифровите 

иновации като двигател на 

икономическия растеж и 

производителността на цялата 

икономика; да има предвид, че 

изискванията за задължителна 

локализация могат, при определени 

обстоятелства, да бъдат необходими 

въз основа на законни обществени цели, 

като защита на потребителите и защита 

на основните права; 
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възможно, в рамките на Европа и 

извън нея, като същевременно приема 

необходимите изключения, основани 
на законни обществени цели, като 

защита на потребителите и защита на 

основните права; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Изменение  35 

Хелмут Шолц, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, Марина Албиол Гусман, 

Мартина Андерсън, Мат Карти, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Мариза 

Матиаш, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в – точка viii а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viiiа) да се противопостави на 

концепцията за цифрови продукти и 

услуги при либерализацията на 

търговията и вместо това отново да 

заяви, че „цифровото измерение“ на 

продуктите и услугите трябва да 

бъде договорено в контекста на 

техните съответни оригинални 

класификации; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Изменение  36 

Томас Хендел, Лола Санчес Калдентей, Ане-Мари Миньор, Хелмут Шолц, 

Неоклис Силикиотис, Рина Роня Кари, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, 

Мат Карти, Таня Гонсалес Пеняс, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Лиа Ни 

Риада, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г – точка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i) да гарантира, че нищо няма да 

попречи на ЕС и неговите държави 

членки да поддържат, подобряват и 

прилагат трудовите и социалните 

разпоредби, колективните трудови 

договори, както и законодателството, 

уреждащо влизането на физически лица 

или временното им пребиваване на 

територията на ЕС или на държава 

членка, включително мерките, 

необходими за гарантиране на ред в 

движението на физически лица през 

неговите граници като, наред с другото, 

допускане или условия за допускане за 

влизане; да гарантира, в съответствие с 

Директива 96/71/ЕО относно 

командироването на работници, че 

минималните изисквания относно реда 

и условията за назначаване на работа в 

приемащата държава са приложими сега 

и в бъдеще спрямо всички доставчици 

на услуги, имащи достъп до ЕС; да 

гарантира, че всички работници, 

пристигащи в Европа, независимо от 

тяхната държава на произход, се ползват 

със същите трудови права като 

гражданите на приемащата ги държава и 

i) да гарантира, че нищо няма да 

попречи на ЕС и неговите държави 

членки да поддържат, подобряват и 

прилагат трудовите и социалните 

разпоредби, колективните трудови 

договори, както и законодателството, 

уреждащо влизането на физически лица 

или временното им пребиваване на 

територията на ЕС или на държава 

членка, включително мерките, 

необходими за гарантиране на ред в 

движението на физически лица през 

неговите граници като, наред с другото, 

допускане или условия за допускане за 

влизане; да гарантира, в съответствие с 

Директива 96/71/ЕО относно 

командироването на работници, че 

минималните изисквания относно реда 

и условията за назначаване на работа в 

приемащата държава са приложими сега 

и в бъдеще спрямо всички доставчици 

на услуги, имащи достъп до ЕС; да 

гарантира, че всички работници, 

пристигащи в Европа, независимо от 

тяхната държава на произход, се ползват 

със същите трудови права като 

гражданите на приемащата ги държава и 
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че се спазва принципът на равно 

заплащане за еднакъв труд; да 

гарантира, че осемте основни конвенции 

на Международната организация на 

труда (МОТ) се спазват от страните по 

TiSA; да призове всички страни по 

споразумението да ратифицират и 

прилагат основните стандарти на МОТ и 

да подкрепя прилагането на други 

съответни конвенции на МОТ и 

резолюции на ООН; да гарантира, че 

трудовите законодателства на ЕС и на 

държавите членки и колективните 

трудови договори се спазват в рамките 

на територията на ЕС; да укрепи 

механизма на ЕС за мониторинг и 

правоприлагане с цел възпиране на 

нарушенията; да призове държавите 

членки да увеличат ресурсите на 

разположение на инспекциите по труда; 

спешно да обобщи и представи 

подробна информация относно броя и 

вида на доставчиците на услуги, 

осъществяващи понастоящем дейност в 

ЕС чрез Начин на предлагане 4, 

включително относно 

продължителността на пребиваването 

им; да осигури много по-ефикасен 

трансграничен достъп до данните в 

рамките на ЕС в бъдеще; да включи 

предпазна клауза, възпрепятстваща 

дружествата да заобикалят или 

подкопават правото на колективни 

действия чрез използването на 

работници от трети държави при 

преговорите по колективните трудови 

договори и трудовите спорове, както и 

да предостави възможност на 

участниците в TiSA да прилагат всички 

необходими защитни мерки, в случай че 

заплатите в съответната държава бъдат 

подложени на натиск, правата на 

местните работници бъдат застрашени 

или бъдат нарушени други договорени 

стандарти, в съответствие с 

ограниченията, определени в член X от 

ГАТС; да призове всички договарящи се 

страни да спазват насоките на ОИСР за 

че се спазва принципът на равно 

заплащане за еднакъв труд; да 

гарантира, че осемте основни конвенции 

на Международната организация на 

труда (МОТ) са ратифицирани и 

ефективно приложени от страните по 

TiSA;  да призове всички страни по 

споразумението да ратифицират и 

прилагат основните стандарти на МОТ и 

да подкрепя прилагането на други 

съответни конвенции на МОТ и 

резолюции на ООН; да гарантира, че 

трудовите законодателства на ЕС и на 

държавите членки и колективните 

трудови договори се спазват в рамките 

на територията на ЕС; да укрепи 

механизма на ЕС за мониторинг и 

правоприлагане с цел възпиране на 

нарушенията; да призове държавите 

членки да увеличат ресурсите на 

разположение на инспекциите по труда; 

спешно да обобщи и представи 

подробна информация относно броя и 

вида на доставчиците на услуги, 

осъществяващи понастоящем дейност в 

ЕС чрез Начин на предлагане 4, 

включително относно 

продължителността на пребиваването 

им; да осигури много по-ефикасен 

трансграничен достъп до данните в 

рамките на ЕС в бъдеще; да включи 

предпазна клауза, възпрепятстваща 

дружествата да заобикалят или 

подкопават правото на колективни 

действия чрез използването на 

работници от трети държави при 

преговорите по колективните трудови 

договори и трудовите спорове, както и 

да предостави възможност на 

участниците в TiSA да прилагат всички 

необходими защитни мерки, в случай че 

заплатите в съответната държава бъдат 

подложени на натиск, правата на 

местните работници бъдат застрашени 

или бъдат нарушени други договорени 

стандарти, в съответствие с 

ограниченията, определени в член X от 

ГАТС; да призове всички договарящи се 
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мултинационалните дружества; 

Or. en 
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Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г – точка iii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iii) да признае, че приложението 

относно Начин на предлагане 4 е от 

настъпателен интерес за Европа, като се 

има предвид, че специалистите от ЕС са 

добре образовани и мобилни и че 

дружествата от ЕС все повече се 

нуждаят от специфични умения на 

чуждестранни специалисти в Европа и 

за персонала си извън Европа в 

подкрепа на установяването на нови 

стопански дейности; да гарантира, че 

тази мобилност е от полза не само за 

европейските дружества, но и за 

европейските работници; 

iii) да признае, че приложението 

относно Начин на предлагане 4 е от 

настъпателен интерес за Европа, като се 

има предвид, че специалистите от ЕС са 

добре образовани и мобилни и че 

дружествата от ЕС все повече се 

нуждаят от специфични умения на 

чуждестранни специалисти в Европа и 

за персонала си извън Европа в 

подкрепа на установяването на нови 

стопански дейности; да гарантира, че 

тази мобилност е от полза не само за 

европейските дружества, но и за 

европейските работници; да признае, че 

на развиващите се страни може да се 

наложи да бъдат в състояние да 

защитят своите квалифицирани и 

добре образовани специалисти; по 

тази причина да отправи искане да не 

се въвежда обща забрана за 

прилагането на тестове за 

икономическа необходимост; 

Or. en 

 

 


