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27.1.2016 A8-0009/28 

Grozījums Nr.  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 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 – b apakšpunkts – i daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i. izslēgt sabiedriskos pakalpojumus un 

audiovizuālos pakalpojumus no nolīguma 

piemērošanas tvēruma un īstenot 

piesardzīgu pieeju kultūras jomas 

pakalpojumiem, neskarot GATS noteiktās 

ES saistības; rast iespēju pusēm, nozarēm 

un valdības līmeņiem uzņemties vērienīgas 

saistības, jo īpaši turpmāk atverot ārvalstu 

tirgus publisko iepirkumu, telesakaru, 

transporta un finanšu un profesionālo 

pakalpojumu jomā; 

i. izslēgt visus sabiedriskos un kultūras 

pakalpojumus no nolīguma piemērošanas 

tvēruma; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Grozījums Nr.  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 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 – b apakšpunkts – iv daļa 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iv. noraidīt „atturēšanās no jebkuras 

darbības” un „sprūdrata” klauzulu 

piemērošanu tirgus piekļuves saistībām un 

noraidīt to piemērošanu jutīgām nozarēm, 

piemēram, sabiedriskajiem un kultūras 

jomas pakalpojumiem, publiskajiem 

iepirkumiem, 4. režīmam, transporta un 

finanšu pakalpojumiem; atļaut pietiekamu 

rīcības brīvību, lai vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 

atkal nonāktu sabiedrības kontrolē; 

saglabāt ES un dalībvalstu tiesības saskaņā 

ar GATS mainīt to grafikā paredzētās 

saistības; 

iv. noraidīt „atturēšanās no jebkuras 

darbības” un „sprūdrata” klauzulu 

piemērošanu gan tirgus piekļuves 

saistībām, gan valsts režīma saistībām; 

atļaut pietiekamu rīcības brīvību, lai 

vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 

pakalpojumi atkal nonāktu sabiedrības 

kontrolē; saglabāt ES un dalībvalstu 

tiesības saskaņā ar GATS mainīt to grafikā 

paredzētās saistības; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Grozījums Nr.  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 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 – b apakšpunkts – vi daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vi. pieņemt mērķtiecīgu pieeju 3. režīmā, 

cenšoties novērst trešās valsts 

ierobežojumus attiecībā uz komerciālo 

klātbūtni un uzņēmējdarbības vietu, 

piemēram, ārvalstu kapitāla maksimālo 

robežvērtību un kopuzņēmuma prasības, 

kas ir būtiski svarīgas, lai palielinātu 1. 

un 4. režīmā sniegto pakalpojumu 

apjomu, vienlaikus saglabājot pašreizējo 

atrunu līmeni ES mērogā; 

vi. pieņemt piesardzīgu pieeju 3. režīmā, jo 

tādām jomām kā izglītība, aprūpe un 

citām primāro pakalpojumu jomām 

vajadzētu būt tikai valsts kompetencē; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Grozījums Nr.  31 

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

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 – b apakšpunkts – xii a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  xii a. atbalstīt noteikumus, ar ko ierobežo 

konkurenci saistībā ar publiskā iepirkuma 

līgumu slēgšanu vai īsteno diskrimināciju 

attiecībā uz to piešķiršanu, ja tās mērķis ir 

veicināt vietējo uzņēmējdarbību, 

piemēram, ieviešot kvotas attiecībā uz 

vietējās ražošanas jaudas, darbaspēka vai 

pakalpojumu un materiālu izmantošanu, 

kā to īstenojušas vairākas sarunās 

iesaistītās puses; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Grozījums Nr.  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 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 – b apakšpunkts – xii b daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  xii b. nodrošināt, ka ar šo nolīgumu 

netiek ierobežota politiskā rīcības brīvība 

novērst nelabvēlīgas liberalizācijas 

gadījumus un izpildīt demokrātiskas 

prasības par jaunu normatīvu noteikšanu 

(tostarp par šo pakalpojumu atkārtotu 

nodošanu pašvaldības pārziņā); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Grozījums Nr.  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

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 – c apakšpunkts – i daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i. nodrošināt pārrobežu datu plūsmu 

atbilstīgi vispārējām tiesībām uz 

privātumu; 

i. nodrošināt pārrobežu datu plūsmu vienīgi 

tad, ja tā atbilst vispārējām tiesībām uz 

privātumu;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Grozījums Nr.  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, 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 – c apakšpunkts – vii daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vii. atzīt, ka digitālā inovācija ir 

ekonomikas izaugsmes un ražīguma 

virzītājs visā ekonomikā; atzīt, ka datu 

plūsmas ir būtisks pakalpojumu 

ekonomikas dzinējspēks un viens no 

pamatelementiem tradicionālo ražošanas 

uzņēmumu globālajā vērtības ķēdē un ka 

tam ir liela nozīme digitālā vienotā tirgus 

attīstībā; tādēļ censties panākt piespiedu 

datu lokalizācijas prasību vispārēju 

aizliegumu un nodrošināt, ka TiSA tiek 

ietverti ilgtspējīgi noteikumi, kas arī 

novērš digitālās pasaules 

sadrumstalotību; ņemt vērā, ka piespiedu 

lokalizācijas prasības, liekot pakalpojumu 

sniedzējiem izmantot vietējo 

infrastruktūru vai reģistrēt vietējo 

pārstāvniecību kā nosacījumu 

pakalpojumu sniegšanai, kavē divpusējus 

ārvalstu tiešos ieguldījumus; tādēļ pielikt 

pūles, lai šo praksi pēc iespējas plašāk 

izskaustu Eiropā un ārpus tās, vienlaikus 

pieļaujot nepieciešamos izņēmumus, 

pamatojoties uz likumīgiem sabiedriskās 

politikas mērķiem, piemēram, patērētāju 

aizsardzību un pamattiesību aizsardzību; 

vii. atzīt, ka digitālā inovācija ir 

ekonomikas izaugsmes un ražīguma 

virzītājs visā ekonomikā; ņemt vērā, ka 

piespiedu lokalizācijas prasības dažos 

gadījumos var būt nepieciešamas, 

pamatojoties uz likumīgiem sabiedriskās 

politikas mērķiem, piemēram, patērētāju 

aizsardzību un pamattiesību aizsardzību; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Grozījums Nr.  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 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 – c apakšpunkts – viii a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  viii a. noraidīt digitālo produktu un 

pakalpojumu koncepciju tirdzniecības 

liberalizācijā, un drīzāk atkārtoti uzsvērt, 

ka produktu un pakalpojumu „digitālā 

dimensija” sarunās ir jāapspriež to 

sākotnējās klasifikācijas kontekstā; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Grozījums Nr.  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 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 – d apakšpunkts – i punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i. nodrošināt, ka nekas neliegs ES un tās 

dalībvalstīm saglabāt, uzlabot un piemērot 

savus noteikumus darba un sociālajā jomā, 

koplīgumus, kā arī tiesību aktus, kas 

reglamentē fizisku personu ieceļošanu un 

pagaidu uzturēšanos ES vai dalībvalstu 

teritorijā, tostarp pasākumus, kas ir jāveic, 

lai nodrošinātu fizisko personu organizētu 

pārvietošanos pāri to robežām, cita starpā, 

piemēram, uzņemšanu vai uzņemšanas vai 

ieceļošanas apstākļu radīšanu; saskaņā ar 

Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 

norīkošanu darbā pašlaik un turpmāk 

nodrošināt, ka uzņēmējvalsts minimālie 

darba nosacījumi un apstākļi ir 

piemērojami visiem pakalpojumu 

sniedzējiem, kas piekļūst ES; nodrošināt, 

ka visiem darba ņēmējiem, kas ierodas 

Eiropā, neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts 

ir tādas pašas darba tiesības kā 

uzņēmējvalsts valstspiederīgajiem un ka 

tiek ievērots princips, saskaņā ar kuru par 

vienādu darbu ir jāsaņem vienāda samaksa; 

nodrošināt, ka TiSA puses ievēro 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 

astoņas pamatkonvencijas; aicināt visas 

puses ratificēt un īstenot galvenos SDO 

standartus un veicināt citas attiecīgas SDO 

i. nodrošināt, ka nekas neliegs ES un tās 

dalībvalstīm saglabāt, uzlabot un piemērot 

savus noteikumus darba un sociālajā jomā, 

koplīgumus, kā arī tiesību aktus, kas 

reglamentē fizisku personu ieceļošanu un 

pagaidu uzturēšanos ES vai dalībvalstu 

teritorijā, tostarp pasākumus, kas ir jāveic, 

lai nodrošinātu fizisko personu organizētu 

pārvietošanos pāri to robežām, cita starpā, 

piemēram, uzņemšanu vai uzņemšanas vai 

ieceļošanas apstākļu radīšanu; saskaņā ar 

Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 

norīkošanu darbā pašlaik un turpmāk 

nodrošināt, ka uzņēmējvalsts minimālie 

darba nosacījumi un apstākļi ir 

piemērojami visiem pakalpojumu 

sniedzējiem, kas piekļūst ES; nodrošināt, 

ka visiem darba ņēmējiem, kas ierodas 

Eiropā, neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts 

ir tādas pašas darba tiesības kā 

uzņēmējvalsts valstspiederīgajiem un ka 

tiek ievērots princips, saskaņā ar kuru par 

vienādu darbu ir jāsaņem vienāda samaksa; 

nodrošināt, ka TiSA puses ratificē un 

efektīvi īsteno Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) astoņas 

pamatkonvencijas; aicināt visas puses 

ratificēt un īstenot galvenos SDO 
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konvencijas un ANO rezolūcijas; 

nodrošināt, ka ES teritorijā tiek ievērotas 

ES un dalībvalstu darba tiesības, kā arī 

koplīgumi; stiprināt ES uzraudzības un 

īstenošanas mehānismu, lai novērstu 

pārkāpumus; mudināt dalībvalstis palielināt 

darba inspekcijām pieejamos resursus; 

steidzami apkopot un iesniegt sīki 

izklāstītu informāciju par to pakalpojumu 

sniedzēju skaitu un veidu, kuri pašlaik 

darbojas ES teritorijā saskaņā ar 4. režīmu, 

tostarp norādot viņu uzturēšanās ilgumu; 

nodrošināt, ka turpmāk pārrobežu piekļuve 

datiem ES teritorijā ir daudz efektīvāka; 

iekļaut drošības klauzulu, saskaņā ar kuru 

uzņēmumiem būtu aizliegts apiet vai 

sabotēt tiesības uz kolektīvo rīcību, 

koplīguma sarunu un strīdu par darba 

tiesībām laikā izmantojot trešo valstu darba 

ņēmējus, un saskaņā ar GATS X pantā 

noteiktajiem ierobežojumiem ļaut TiSA 

dalībvalstīm piemērot jebkādas vajadzīgās 

aizsardzības normas, ja uz šo dalībvalstu 

algām tiek izdarīts spiediens, tiek 

apdraudētas šo valstu darba ņēmēju tiesības 

vai tiek pārkāpti standarti, par kuriem 

panākta vienošanās; mudināt visas 

līgumslēdzējas puses ievērot galvenos 

ESAO principus attiecībā uz 

starptautiskiem uzņēmumiem; 

standartus un veicināt citas attiecīgas SDO 

konvencijas un ANO rezolūcijas; 

nodrošināt, ka ES teritorijā tiek ievērotas 

ES un dalībvalstu darba tiesības, kā arī 

koplīgumi; stiprināt ES uzraudzības un 

īstenošanas mehānismu, lai novērstu 

pārkāpumus; mudināt dalībvalstis palielināt 

darba inspekcijām pieejamos resursus; 

steidzami apkopot un iesniegt sīki 

izklāstītu informāciju par to pakalpojumu 

sniedzēju skaitu un veidu, kuri pašlaik 

darbojas ES teritorijā saskaņā ar 4. režīmu, 

tostarp norādot viņu uzturēšanās ilgumu; 

nodrošināt, ka turpmāk pārrobežu piekļuve 

datiem ES teritorijā ir daudz efektīvāka; 

iekļaut drošības klauzulu, saskaņā ar kuru 

uzņēmumiem būtu aizliegts apiet vai 

sabotēt tiesības uz kolektīvo rīcību, 

koplīguma sarunu un strīdu par darba 

tiesībām laikā izmantojot trešo valstu darba 

ņēmējus, un saskaņā ar GATS X pantā 

noteiktajiem ierobežojumiem ļaut TiSA 

dalībvalstīm piemērot jebkādas vajadzīgās 

aizsardzības normas, ja uz šo dalībvalstu 

algām tiek izdarīts spiediens, tiek 

apdraudētas šo valstu darba ņēmēju tiesības 

vai tiek pārkāpti standarti, par kuriem 

panākta vienošanās; mudināt visas 

līgumslēdzējas puses ievērot galvenos 

ESAO principus attiecībā uz 

starptautiskiem uzņēmumiem; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Grozījums Nr.  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 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 – d apakšpunkts – iii daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iii. pielikumu, kas attiecas uz 4. režīmu, 

atzīt par nozīmīgu Eiropas interesēm, 

ņemot vērā, ka ES speciālisti ir labi 

izglītoti un mobili un ka ES uzņēmumiem 

arvien vairāk ir vajadzīgas ārvalstu 

speciālistu īpašās prasmes Eiropā un savi 

speciālisti ārpus Eiropas, lai atbalstītu 

jaunu uzņēmējdarbības veidu ieviešanu; 

nodrošināt, ka šī mobilitāte sniedz 

priekšrocības ne tikai Eiropas 

uzņēmumiem, bet arī Eiropas darba 

ņēmējiem; 

iii. pielikumu, kas attiecas uz 4. režīmu, 

atzīt par nozīmīgu Eiropas interesēm, 

ņemot vērā, ka ES speciālisti ir labi 

izglītoti un mobili un ka ES uzņēmumiem 

arvien vairāk ir vajadzīgas ārvalstu 

speciālistu īpašās prasmes Eiropā un savi 

speciālisti ārpus Eiropas, lai atbalstītu 

jaunu uzņēmējdarbības veidu ieviešanu; 

nodrošināt, ka šī mobilitāte sniedz 

priekšrocības ne tikai Eiropas 

uzņēmumiem, bet arī Eiropas darba 

ņēmējiem; atzīt, ka jaunattīstības valstīm 

var būt nepieciešams spēt aizsargāt savus 

kvalificētos un izglītotos speciālistus; 

tādēļ prasīt neieviest vispārēju aizliegumu 

piemērot ekonomisko vajadzību 

pārbaudes; 

Or. en 

 

 

 


