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27.1.2016 A8-0009/28 

Pakeitimas 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, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto i papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

i. į susitarimo taikymo sritį neįtraukti 

viešųjų ir garso ir vaizdo paslaugų ir 

laikytis atsargaus požiūrio į kultūros 

paslaugas nepažeidžiant ES pagal GATS 

prisiimtų įsipareigojimų; siekti plataus 

užmojo šalių, sektorių ir vyriausybės 

lygmens įsipareigojimų, ypač toliau 

siekiant atverti užsienio viešųjų pirkimų, 

telekomunikacijų, transporto, finansų ir 

profesinių paslaugų rinkas; 

i. į susitarimo taikymo sritį neįtraukti jokių 

viešųjų paslaugų ir kultūros paslaugų; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Pakeitimas 29 

Stelios Kouloglou, 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto iv papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

iv. nepritarti neveikimo ir reketo sąlygų 

taikymui su patekimu į rinką susijusiems 

įsipareigojimams ir nepritarti jų taikymui 

pažeidžiamiems sektoriams, pvz., 

viešosioms ir kultūros paslaugoms, 

viešiesiems pirkimams, 4-ajam paslaugų 

teikimo būdui, transportui ir finansinėms 

paslaugoms; suteikti pakankamą 

lankstumą, kad visuotinės svarbos 

ekonominių paslaugų kontrolę vėl būtų 

galima patikėti valstybei; išsaugoti ES ir 

valstybių narių teisę pakeisti savo 

įsipareigojimų tvarkaraštį pagal GATS; 

iv. nepritarti neveikimo ir negrįžimo išlygų 

taikymui, su patekimu į rinką susijusiems 

įsipareigojimams bei nacionalinio režimo 

įpareigojimams; suteikti pakankamą 

lankstumą, kad visuotinės svarbos 

ekonominių paslaugų kontrolę vėl būtų 

galima patikėti valstybei; išsaugoti ES ir 

valstybių narių teisę pakeisti savo 

įsipareigojimų tvarkaraštį pagal GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Pakeitimas 30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto vi papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

vi. atsižvelgiant į 3-iąjį paslaugų teikimo 

būdą, laikytis plataus užmojo požiūrio ir 

siekti pašalinti trečiojoje šalyje esančias 

komercinio buvimo ir įsisteigimo kliūtis, 

pvz., užsienio kapitalo ribojimus ir 

bendrajai įmonei keliamus reikalavimus, 

kurie labai svarbūs, atsižvelgiant į 

didėjantį paslaugų, teikiamų pagal 1-ajį ir 

4-ąjį paslaugų teikimo būdus, skaičių, 

kartu išsaugant dabartinį ES lygmens 

apribojimų lygį; 

vi. laikytis atsargaus požiūrio į 3-iąjį 

paslaugų teikimo būdą, nes tokiai 

sektoriai, kaip antai, švietimo, sveikatos 

priežiūros ir kitų svarbiausių paslaugų, 

turėtų būti tik valstybiniai; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Pakeitimas 31 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto xii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  xiia. remti nuostatas, kuriomis ribojama 

konkurencija viešųjų sutarčių sudarymo 

srityje arba taikoma diskriminacija 

skiriant pirkimo sutartį, jeigu taip 

siekiama paskatinti verslo veiklą vietoje, 

pvz., nustatant vietos gamybos pajėgumų, 

darbo jėgos ar paslaugų ir medžiagų 

kvotas, kaip tai daroma daugelyje 

derybose dalyvaujančių šalių; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto xii b papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  xiib. užtikrinti, kad susitarimu nebūtų 

ribojama politinė veiksmų laisvė reaguoti 

į neigiamą liberalizavimo patirtį ir 

patenkinti demokratinius reikalavimus dėl 

pakartotinio reguliavimo (be kita ko, dėl 

reikalavimo, kad paslaugos vėl būtų 

teikiamos savivaldybių lygmeniu); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Pakeitimas 33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies c punkto i papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

i. laikantis visuotinės teisės į privatumą, 

užtikrinti tarpvalstybinius duomenų 

srautus; 

i. užtikrinti tarpvalstybinius duomenų 

srautus tik tuo atveju, jeigu juos vykdant 

laikomasi visuotinės teisės į privatumą;  

Or. en 



 

AM\1084757LT.doc  PE576.507v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.1.2016 A8-0009/34 

Pakeitimas 34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies c punkto vii papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

vii. pripažinti, kad skaitmeninės inovacijos 

yra ekonomikos augimo ir visos 

ekonomikos produktyvumo variklis; 

pripažinti, kad duomenų srautai yra 

pagrindinė paslaugų ekonomikos paskata, 

pagrindinis tradicinių gamybos 

kompanijų pasaulinės vertės grandinių 

elementas ir yra būtini bendrosios 

skaitmeninės rinkos plėtrai; todėl 

rekomenduoja siekti visiškai uždrausti 

privalomus duomenų vietos nustatymo 

reikalavimus ir užtikrinti, kad į TISA būtų 

įtrauktos taisyklės, kurios būtų 

veiksmingos ir ateityje, ir būtų užkirstas 

kelias susiskaidymui skaitmeniniame 

pasaulyje; atkreipti dėmesį į tai, kad 

privalomi lokalizavimo reikalavimai, pagal 

kuriuos paslaugų teikėjai, kad galėtų 

teikti paslaugas, priversti naudoti vietos 

infrastruktūrą ar įsisteigti vietoje, trukdo 

vykdyti tiesiogines užsienio investicijas iš 

tos šalies ir į ją; todėl siekti kuo labiau 

apriboti tokią praktiką Europoje ir už jos 

ribų, kartu taikant reikiamas išimtis, 

pagrįstas teisėtais viešaisiais tikslais, pvz., 

vartotojų apsauga ir pagrindinių teisių 

apsauga; 

vii. pripažinti, kad skaitmeninės inovacijos 

yra ekonomikos augimo ir visos 

ekonomikos produktyvumo variklis; 

atkreipti dėmesį į tai, kad privalomi 

lokalizavimo reikalavimai tam tikromis 

aplinkybėmis gali būti būtini, remiantis 

teisėtais viešaisiais tikslais, pvz., vartotojų 

apsauga ir pagrindinių teisių apsauga; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies c punkto viii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  viiia. nepritarti skaitmeninių produktų ir 

paslaugų sąvokai prekybos liberalizavimo 

srityje, o pakartoti, kad dėl produktų ir 

paslaugų „skaitmeninio aspekto“ turi būti 

deramasi atsižvelgiant į atitinkamas 

originalias jų klasifikacijas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Pakeitimas 36 

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

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies d punkto i papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

i. užtikrinti, kad niekas netrukdytų ES ir jos 

valstybėms narėms palikti galioti, tobulinti 

ir taikyti savo darbo ir socialinės srities 

taisyklių, kolektyvinių sutarčių ir fizinių 

asmenų atvykimą ir laikiną buvimą ES ar 

valstybės narės teritorijoje 

reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant 

priemones, kurių reikia norint užtikrinti 

deramą fizinių asmenų judėjimą tarp sienų, 

pvz., be kita ko, leidimą atvykti arba 

leidimo atvykti sąlygas; užtikrinti, kad 

laikantis Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo į ES 

atvykstantiems paslaugų teikėjams dabar ir 

ateityje būtų taikomos minimalios 

priimančiosios šalies užimtumo sąlygos; 

užtikrinti, kad visi į Europą atvykstantys 

darbuotojai, neatsižvelgiant į tai, kokia jų 

gimtoji šalis, turėtų tokias pat darbo teises, 

kaip priimančiosios šalies piliečiai, ir kad 

būtų laikomasi vienodo užmokesčio už 

vienodą darbą principo; užtikrinti, kad 

TISA susitarimo šalys laikytųsi aštuonių 

pagrindinių Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) konvencijų; paraginti 

visas šalis ratifikuoti ir įgyvendinti 

pagrindinius TDO standartus ir propaguoti 

kitas susijusias TDO konvencijas ir JT 

rezoliucijas; užtikrinti, kad ES teritorijoje 

i. užtikrinti, kad niekas netrukdytų ES ir jos 

valstybėms narėms palikti galioti, tobulinti 

ir taikyti savo darbo ir socialinės srities 

taisyklių, kolektyvinių sutarčių ir fizinių 

asmenų atvykimą ir laikiną buvimą ES ar 

valstybės narės teritorijoje 

reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant 

priemones, kurių reikia norint užtikrinti 

deramą fizinių asmenų judėjimą tarp sienų, 

pvz., be kita ko, leidimą atvykti arba 

leidimo atvykti sąlygas; užtikrinti, kad 

laikantis Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo į ES 

atvykstantiems paslaugų teikėjams dabar ir 

ateityje būtų taikomos minimalios 

priimančiosios šalies užimtumo sąlygos; 

užtikrinti, kad visi į Europą atvykstantys 

darbuotojai, neatsižvelgiant į tai, kokia jų 

gimtoji šalis, turėtų tokias pat darbo teises, 

kaip priimančiosios šalies piliečiai, ir kad 

būtų laikomasi vienodo užmokesčio už 

vienodą darbą principo; užtikrinti, kad 

TISA susitarimo šalys ratifikuotų ar 

veiksmingai įgyvendintų aštuonias 

pagrindines Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) konvencijas; 

paraginti visas šalis ratifikuoti ir 

įgyvendinti pagrindinius TDO standartus ir 

propaguoti kitas susijusias TDO 
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būtų laikomasi ES ir valstybių narių darbo 

įstatymų ir kolektyvinių sutarčių; stiprinti 

ES stebėjimo ir įgyvendinimo 

mechanizmus, kad būtų išvengta 

pažeidimų; primygtinai raginti valstybes 

nares didinti darbo inspekcijoms skiriamus 

išteklius; skubiai surinkti ir pateikti išsamią 

informaciją, kiek ir kokio pobūdžio 

paslaugų teikėjų šiuo metu ES vykdo 

veiklą pagal 4-ąjį paslaugų teikimo būdą, 

taip pat informaciją apie veiklos trukmę; 

ateityje užtikrinti veiksmingesnę 

tarpvalstybinę prieigą prie duomenų ES 

teritorijoje; įtraukti saugos išlygą, kuri 

neleistų bendrovėms nepaisyti teisės imtis 

kolektyvinių veiksmų ar tokią teisę pažeisti 

per derybas dėl kolektyvinių sutarčių ir per 

darbo ginčus išnaudojant darbuotojus iš 

trečiųjų šalių, ir kuri suteiktų galimybę 

TISA šalims taikyti reikiamas apsaugos 

priemones, jei šalyje būtų siekiama mažinti 

darbo užmokestį, kiltų pavojus tos šalies 

darbuotojų teisėms arba būtų pažeisti kiti 

standartai, dėl kurių susitarta, laikantis 

GATS X priede nustatytų apribojimų; 

paskatinti visas susitariančiąsias šalis 

paisyti EBPO rekomendacijų daugiašalėms 

įmonėms; 

konvencijas ir JT rezoliucijas; užtikrinti, 

kad ES teritorijoje būtų laikomasi ES ir 

valstybių narių darbo įstatymų ir 

kolektyvinių sutarčių; stiprinti ES 

stebėjimo ir įgyvendinimo mechanizmus, 

kad būtų išvengta pažeidimų; primygtinai 

raginti valstybes nares didinti darbo 

inspekcijoms skiriamus išteklius; skubiai 

surinkti ir pateikti išsamią informaciją, 

kiek ir kokio pobūdžio paslaugų teikėjų 

šiuo metu ES vykdo veiklą pagal 4-ąjį 

paslaugų teikimo būdą, taip pat informaciją 

apie veiklos trukmę; ateityje užtikrinti 

veiksmingesnę tarpvalstybinę prieigą prie 

duomenų ES teritorijoje; įtraukti saugos 

išlygą, kuri neleistų bendrovėms nepaisyti 

teisės imtis kolektyvinių veiksmų ar tokią 

teisę pažeisti per derybas dėl kolektyvinių 

sutarčių ir per darbo ginčus išnaudojant 

darbuotojus iš trečiųjų šalių, ir kuri suteiktų 

galimybę TISA šalims taikyti reikiamas 

apsaugos priemones, jei šalyje būtų 

siekiama mažinti darbo užmokestį, kiltų 

pavojus tos šalies darbuotojų teisėms arba 

būtų pažeisti kiti standartai, dėl kurių 

susitarta, laikantis GATS X priede 

nustatytų apribojimų; paskatinti visas 

susitariančiąsias šalis paisyti EBPO 

rekomendacijų daugiašalėms įmonėms; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Pakeitimas 37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies d punkto iii papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

iii. pripažinti, kad 4-ojo paslaugų teikimo 

būdo priedas apima svarbius Europos 

interesus, nes ES specialistai turi gerą 

išsilavinimą ir yra judūs, o ES įmonės vis 

dažniau reikalauja, kad Europoje dirbantys 

užsienio specialistai ir už Europos ribų 

dirbantys jų darbuotojai turėtų specifinių 

įgūdžių, kad galėtų padėti pamatus naujai 

verslo veiklai; užtikrinti, kad darbuotojų 

judumas teiktų naudą ne tik Europos 

įmonėms, bet ir Europos darbuotojams; 

iii. pripažinti, kad 4-ojo paslaugų teikimo 

būdo priedas apima svarbius Europos 

interesus, nes ES specialistai turi gerą 

išsilavinimą ir yra judūs, o ES įmonės vis 

dažniau reikalauja, kad Europoje dirbantys 

užsienio specialistai ir už Europos ribų 

dirbantys jų darbuotojai turėtų specifinių 

įgūdžių, kad galėtų padėti pamatus naujai 

verslo veiklai; užtikrinti, kad darbuotojų 

judumas teiktų naudą ne tik Europos 

įmonėms, bet ir Europos darbuotojams; 

pripažinti, kad besivystančioms šalims gali 

reikėti apsaugoti savo kvalifikuotus ir 

išsilavinusius specialistus; todėl prašyti 

nenumatyti jokių bendrų draudimų atlikti 

ekonominių poreikių analizę; 

Or. en 

 

 


