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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.1.2016 A8-0009/28 

Τροπολογία  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Νεοκλής Σσλικιώηης, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο β – ζημείο i 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

i. λα εμαηξέζεη ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη 

ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο από ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο θαη λα 

πηνζεηήζεη ζπλεηή πξνζέγγηζε όζνλ 

αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ δεζκεύζεσλ ηεο ΕΕ ζην 

πιαίζην ηεο GATS· λα επηδηώμεη ηελ 

αλάιεςε θηιόδνμσλ δεζκεύζεσλ από όια 

ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη γηα όινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ην άλνηγκα αγνξώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζηνπο ηνκείο ησλ δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ησλ 

κεηαθνξώλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ· 

i. λα εμαηξέζεη όιεο ηηοηηο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο 

από ην πεδίν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Τροπολογία  29 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο β – ζημείο iv 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

iv. λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ξεηξώλ 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ξεηξώλ πξνζαξκνγήο θαη λα απνξξίςεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επαίζζεηνπο 

ηνκείο, όπσο νη δεκόζηεο θαη πνιηηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ν 

ηξόπνο 4, νη κεηαθνξέο θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· λα 

επηηξέςεη επαξθή επειημία ώζηε νη 

ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ζπκθέξνληνο λα ηεζνύλ εθ λένπ ππό 

δεκόζην έιεγρν· λα δηαηεξήζεη ην 

δηθαίσκα ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

ηξνπνπνηνύλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

δεζκεύζεσλ ζύκθσλα κε ηελ GATS· 

iv. λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ξεηξώλ 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ξεηξώλ πξνζαξκνγήο όζνλ αθνξά ηόζν 

ηηο δεζκεύζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ 

αγνξά·όζν θαη ηηο δεζκεύζεηο γηα εζληθή 

κεηαρείξηζε· λα επηηξέςεη επαξθή επειημία 

ώζηε νη ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ζπκθέξνληνο λα ηεζνύλ εθ λένπ ππό 

δεκόζην έιεγρν· λα δηαηεξήζεη ην 

δηθαίσκα ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

ηξνπνπνηνύλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

δεζκεύζεσλ ζύκθσλα κε ηελ GATS· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Τροπολογία  30 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Eleonora Forenza, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο β – ζημείο vi 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

vi. λα πηνζεηήζεη κηα θηιόδνμε πξνζέγγηζε 

όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν 3 επηδηώθνληαο ηελ 

άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζέηνπλ ηξίηεο 

ρώξεο ζηελ εκπνξηθή παξνπζία θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε, όπσο αλώηαηα όξηα μέλσλ 

θεθαιαίσλ θαη απαηηήζεηο γηα θνηλέο 

επηρεηξήζεηο, γεγνλόο πνπ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ησλ ηξόπσλ 1 θαη 4, κε 

ηαπηόρξνλε ηήξεζε ηνπ ηξέρνληνο 

επηπέδνπ ησλ επηθπιάμεσλ ζην ζύλνιν 

ηεο ΕΕ· 

vi. λα πηνζεηήζεη κηα πξνζεθηηθή 

πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν 3, 

δεδνκέλνπ όηη ηνκείο όπσο ε εθπαίδεπζε, 

ε πεξίζαιςε θαη άιιεο πξσηνγελείο 

ππεξεζίεο πξέπεη πάληα λα είλαη ζηα 

ρέξηα ηνπ Δεκνζίνπ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Τροπολογία  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Σοθία 

Σακοράθα 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο β – ζημείο xii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  xii α. λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζπηζε 

δηαηάμεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκό ζηε ζύλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ή πνπ εηζάγνπλ δηάθξηζε 

θαηά ηελ αλάζεζή ηνπο, αλ ε δηάθξηζε 

απηή έρεη ζθνπό λα επλνήζεη ηελ ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κεηαμύ 

άιισλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

πνζνζηώζεσλ ζηε ρξήζε ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο, ηνπ ηνπηθνύ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ή ησλ ηνπηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη πιηθώλ, όπσο έρνπλ θάλεη 

πνιιά από ηα δηαπξαγκαηεπόκελα κέξε· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Τροπολογία  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο β – ζημείο xii β (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  xii β. λα εμαζθαιίζεη όηη ε ζπκθσλία δελ 

πεξηνξίδεη ηα πεξηζώξηα άζθεζεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ 

θηιειεπζεξνπνίεζεο θαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηα δεκνθξαηηθά αηηήκαηα 

επαλαξξύζκηζεο (ζπκπεξηιακβαλόκελεο 

ηεο αλαδεκνηηθνπνίεζεο)· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Τροπολογία  33 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο γ – ζημείο i 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

i. λα δηαζθαιίζεη δηαζπλνξηαθέο ξνέο 

δεδνκέλσλ ηεξνπκέλνπ ηνπ νηθνπκεληθνύ 

δηθαηώκαηνο ζηελ ηδησηηθόηεηα· 

i. λα δηαζθαιίζεη δηαζπλνξηαθέο ξνέο 

δεδνκέλσλ, κόλνλ εθόζνλ ζπλάδνπλ κε ην 

θαζνιηθό δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθόηεηα·  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Τροπολογία  34 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο γ – ζημείο vii 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

vii. λα παξαδερζεί όηη ε ςεθηαθή 

θαηλνηνκία απνηειεί θηλεηήξηα δύλακε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ζην ζύλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο· λα αλαγλσξίζεη όηη νη ξνέο 

δεδνκέλσλ ζπληζηνύλ βαζηθό κνριό ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ ππεξεζηώλ, νπζηαζηηθό 

θξίθν ηεο παγθόζκηαο αιπζίδαο αμίαο 

ησλ παξαδνζηαθώλ κεηαπνηεηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηνηρείν θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· λα επηδηώμεη, 

σο εθ ηνύηνπ, γεληθή απαγόξεπζε ησλ 

απαηηήζεσλ ππνρξεσηηθνύ εληνπηζκνύ 

δεδνκέλσλ θαη λα εμαζθαιίζεη όηη ε TiSA 

ζα πεξηέρεη δηαρξνληθνύο θαλόλεο θαη ζα 

απνηξέπεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ 

ςεθηαθνύ θόζκνπ· λα ιάβεη ππόςε ην 

γεγνλόο όηη νη απαηηήζεηο ππνρξεσηηθνύ 

εληνπηζκνύ, νη νπνίεο ζέηνπλ σο όξν 

ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηνπηθέο ππνδνκέο ή λα 

έρνπλ ηνπηθή παξνπζία πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, 

εκπνδίδνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο 

από θαη πξνο ηα ζπκβαιιόκελα κέξε· λα 

πξνζπαζήζεη, σο εθ ηνύηνπ, λα πεξηνξίζεη 

απηέο ηηο πξαθηηθέο, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνύ, εληόο θαη εθηόο ηεο Επξώπεο, 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππόςε ηηο 

vii. λα παξαδερζεί όηη ε ςεθηαθή 

θαηλνηνκία απνηειεί θηλεηήξηα δύλακε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ζην ζύλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο· λα ιάβεη ππόςε όηη νη 

απαηηήζεηο ηνπηθήο πξνζαξκνγήο, κπνξεί 

ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα είλαη 

αλαγθαίεο γηα λόκηκνπο δεκόζηνπο 

ζθνπνύο, όπσο ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ· 
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αλαγθαίεο εμαηξέζεηο πνπ γίλνληαη γηα 

λόκηκνπο δεκόζηνπο ζθνπνύο, όπσο ε 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ θαη ε 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Τροπολογία  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο γ – ζημείο viii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  viii α. λα αληηηαρζεί ζηελ έλλνηα ησλ 

ςεθηαθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζην 

πιαίζην ηεο ειεπζέξσζεο ησλ 

ζπλαιιαγώλ θαη, αλη’ απηήο, λα 

επαλαιάβεη όηη ε «ςεθηαθή δηάζηαζε» 

ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πξέπεη 

λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην πιαίζην ησλ 

αληίζηνηρσλ αξρηθώλ ηαμηλνκήζεώλ ηνπο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Τροπολογία  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Νεοκλής 

Σσλικιώηης, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο δ – ζημείο i 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

i. λα εμαζθαιίζεη όηη θακία δηάηαμε ηεο 

TiSA δελ ζα εκπνδίζεη ηελ ΕΕ θαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

εθαξκόδνπλ ηηο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαηάμεηο ηνπο, ή λα εθαξκόδνπλ κέηξα γηα 

ηε ξύζκηζε ηεο εηζόδνπ θαη ηεο 

πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ ζην έδαθόο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ πνπ 

θξίλνληαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

κεζνδηθή κεηαθίλεζε ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ ζηα ζύλνξά ηεο όπσο, κεηαμύ 

άιισλ, εηζδνρή ή όξνη εηζδνρήο θαη 

εηζόδνπ· λα εμαζθαιίζεη, ζύκθσλα κε ηελ 

νδεγία 96/71/ΕΚ ζρεηηθά κε ηελ απόζπαζε 

εξγαδνκέλσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ 

ειάρηζησλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ 

απαζρόιεζεο ηεο ρώξαο ππνδνρήο ζε 

όινπο ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ πνπ 

απνθηνύλ πξόζβαζε ζηελ ΕΕ, ηόζν 

ζήκεξα όζν θαη ζην κέιινλ· λα 

εμαζθαιίζεη όηη όινη νη εξγαδόκελνη πνπ 

έξρνληαη ζηελ Επξώπε, αλεμαξηήησο ηεο 

ρώξαο πξνέιεπζήο ηνπο, ζα έρνπλ ηα ίδηα 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα κε ηνπο ππεθόνπο 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαη όηη ζα γίλεηαη 

ζεβαζηή ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε 

i. λα εμαζθαιίζεη όηη θακία δηάηαμε ηεο 

TiSA δελ ζα εκπνδίζεη ηελ ΕΕ θαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

εθαξκόδνπλ ηηο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαηάμεηο ηνπο, ή λα εθαξκόδνπλ κέηξα γηα 

ηε ξύζκηζε ηεο εηζόδνπ θαη ηεο 

πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ ζην έδαθόο ηεο, 
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ζεβαζηή ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε 
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εξγαζία· λα εμαζθαιίζεη όηη ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε ηεο TiSA ζα ηεξνύλ 

ηηο νθηώ ζεκειηώδεηο ζπκβάζεηο ηεο 

Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο (ΔΟΕ)· λα 

δεηήζεη από όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

λα θπξώζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηα 

βαζηθά πξόηππα ηεο ΔΟΕ θαη λα 

πξνσζήζνπλ άιιεο ζπλαθείο ζπκβάζεηο 

ηεο ΔΟΕ θαη ςεθίζκαηα ηνπ ΟΗΕ· λα 

εμαζθαιίζεη όηη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΕΕ ζα 

ηεξνύληαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη νη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηεο ΕΕ θαη ησλ 

θξαηώλ κειώλ· λα εληζρύζεη ηνλ 

κεραληζκό παξαθνινύζεζεο θαη επηβνιήο 

ηεο ΕΕ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη νη 

παξαβάζεηο· λα παξνηξύλεη ηα θξάηε κέιε 

λα απμήζνπλ ηνπο πόξνπο πνπ δηαζέηνπλ 

γηα ηηο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο· λα 

ζπγθεληξώζεη θαη λα παξνπζηάζεη 

επεηγόλησο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ 

παξόρσλ ππεξεζηώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη επί ηνπ παξόληνο ζηελ 

ΕΕ ζην πιαίζην ηνπ ηξόπνπ 4, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο 

δηακνλήο ηνπο· λα εμαζθαιίζεη πνιύ πην 

απνηειεζκαηηθή δηαζπλνξηαθή πξόζβαζε 

ζε δεδνκέλα εληόο ηεο ΕΕ ζην κέιινλ· λα 

ζπκπεξηιάβεη κηα ξήηξα αζθαιείαο πνπ ζα 

εκπνδίδεη ηηο εηαηξίεο λα παξαθάκπηνπλ ή 

λα ππνλνκεύνπλ ην δηθαίσκα ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε κε ηε ρξήζε 

εξγαδνκέλσλ από ηξίηεο ρώξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη εξγαηηθέο 

δηαθνξέο, θαη λα επηηξέςεη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ TiSA λα εθαξκόδνπλ 

νπνηαδήπνηε εγγύεζε είλαη αλαγθαία ζε 

πεξίπησζε πνπ αζθείηαη πίεζε ζηνπο 

εγρώξηνπο κηζζνύο, ηίζεληαη ζε θίλδπλν ηα 

δηθαηώκαηα ησλ εκεδαπώλ εξγαδνκέλσλ ή 

παξαβηάδνληαη άιια ζπκθσλεζέληα 

πξόηππα, ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν X ηεο GATS· 

λα ελζαξξύλεη όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

λα ηεξνύλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΣΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο· 

εξγαζία· λα εμαζθαιίζεη όηη ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε ηεο TiSA ζα 

θπξώζνπλ θαη ζα εθαξκόδνπλ νπζηαζηηθά 
ηηο νθηώ ζεκειηώδεηο ζπκβάζεηο ηεο 

Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο (ΔΟΕ)· λα 

δεηήζεη από όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

λα θπξώζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηα 

βαζηθά πξόηππα ηεο ΔΟΕ θαη λα 

πξνσζήζνπλ άιιεο ζπλαθείο ζπκβάζεηο 

ηεο ΔΟΕ θαη ςεθίζκαηα ηνπ ΟΗΕ· λα 

εμαζθαιίζεη όηη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΕΕ ζα 

ηεξνύληαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη νη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηεο ΕΕ θαη ησλ 

θξαηώλ κειώλ· λα εληζρύζεη ηνλ 

κεραληζκό παξαθνινύζεζεο θαη επηβνιήο 

ηεο ΕΕ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη νη 

παξαβάζεηο· λα παξνηξύλεη ηα θξάηε κέιε 

λα απμήζνπλ ηνπο πόξνπο πνπ δηαζέηνπλ 

γηα ηηο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο· λα 

ζπγθεληξώζεη θαη λα παξνπζηάζεη 

επεηγόλησο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ 

παξόρσλ ππεξεζηώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη επί ηνπ παξόληνο ζηελ 

ΕΕ ζην πιαίζην ηνπ ηξόπνπ 4, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο 

δηακνλήο ηνπο· λα εμαζθαιίζεη πνιύ πην 

απνηειεζκαηηθή δηαζπλνξηαθή πξόζβαζε 

ζε δεδνκέλα εληόο ηεο ΕΕ ζην κέιινλ· λα 

ζπκπεξηιάβεη κηα ξήηξα αζθαιείαο πνπ ζα 

εκπνδίδεη ηηο εηαηξίεο λα παξαθάκπηνπλ ή 

λα ππνλνκεύνπλ ην δηθαίσκα ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε κε ηε ρξήζε 

εξγαδνκέλσλ από ηξίηεο ρώξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη εξγαηηθέο 

δηαθνξέο, θαη λα επηηξέςεη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ TiSA λα εθαξκόδνπλ 

νπνηαδήπνηε εγγύεζε είλαη αλαγθαία ζε 

πεξίπησζε πνπ αζθείηαη πίεζε ζηνπο 

εγρώξηνπο κηζζνύο, ηίζεληαη ζε θίλδπλν ηα 

δηθαηώκαηα ησλ εκεδαπώλ εξγαδνκέλσλ ή 

παξαβηάδνληαη άιια ζπκθσλεζέληα 

πξόηππα, ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν X ηεο GATS· 

λα ελζαξξύλεη όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

λα ηεξνύλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 
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ΟΟΣΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

iii. λα αλαγλσξίζεη ην παξάξηεκα γηα ηνλ 

ηξόπν 4 σο επηζεηηθό ζπκθέξνλ γηα ηελ 

Επξώπε, δεδνκέλνπ όηη νη επαγγεικαηίεο 

ηεο ΕΕ έρνπλ πςειό κνξθσηηθό επίπεδν 

θαη ραξαθηεξίδνληαη από θηλεηηθόηεηα θαη 

όηη νη εηαηξείεο απαηηνύλ όιν θαη 

ζπρλόηεξα ηα εηδηθά πξνζόληα ησλ 

αιινδαπώλ επαγγεικαηηώλ εληόο ηεο 

Επξώπεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο εθηόο 

Επξώπεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ· λα εμαζθαιίζεη όηη απηή 

ε θηλεηηθόηεηα ζα είλαη επσθειήο όρη κόλν 

γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο αιιά θαη γηα 

ηνπο επξσπαίνπο εξγαδόκελνπο· 

iii. λα αλαγλσξίζεη ην παξάξηεκα γηα ηνλ 

ηξόπν 4 σο επηζεηηθό ζπκθέξνλ γηα ηελ 

Επξώπε, δεδνκέλνπ όηη νη επαγγεικαηίεο 

ηεο ΕΕ έρνπλ πςειό κνξθσηηθό επίπεδν 

θαη ραξαθηεξίδνληαη από θηλεηηθόηεηα θαη 

όηη νη εηαηξείεο απαηηνύλ όιν θαη 

ζπρλόηεξα ηα εηδηθά πξνζόληα ησλ 

αιινδαπώλ επαγγεικαηηώλ εληόο ηεο 

Επξώπεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο εθηόο 

Επξώπεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ· λα εμαζθαιίζεη όηη απηή 

ε θηλεηηθόηεηα ζα είλαη επσθειήο όρη κόλν 

γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο αιιά θαη γηα 

ηνπο επξσπαίνπο εξγαδόκελνπο· λα 

αλαγλσξίζεη όηη νη αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα 

πξνζηαηεύζνπλ ηνπο πςειήο εηδίθεπζεο 

θαη πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

επαγγεικαηίεο ηνπο· λα δεηήζεη, ζπλεπώο, 

λα κελ ζεζπηζηεί νξηδόληηα απαγόξεπζε 

ζηελ εθαξκνγή εξεπλώλ νηθνλνκηθώλ 

αλαγθώλ· 

Or. en 

 

 


