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27.1.2016 A8-0009/28 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod i 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

i. vylúčiť z rozsahu uplatňovania dohody 

verejné a audiovizuálne služby a zaujať 

opatrný prístup ku kultúrnym službám, a 

to bez toho, aby boli dotknuté záväzky EÚ 

v rámci dohody GATS, usilovať 

o ambiciózne záväzky medzi jednotlivými 

stranami, odvetviami a úrovňami vlády, 

najmä o ďalšie otváranie zahraničných 

trhov, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, 

telekomunikácie, dopravu a finančné a 

odborné služby; 

i. vyňať z rozsahu uplatňovania dohody 

všetky verejné a kultúrne služby; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod iv 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iv. odmietnuť uplatňovanie ustanovenia o 

zachovaní status quo a tzv. „ratchet clause“ 

na záväzky týkajúce sa prístupu na trh a 

zamietnuť ich uplatňovanie v citlivých 

odvetviach, akými sú verejné a kultúrne 

služby, verejné obstarávanie, režim 4, 

doprava a finančné služby; umožniť 

dostatočnú flexibilitu, aby sa na služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu opäť 

vzťahovala verejná kontrola; zachovať 

právo EÚ a členských štátov upraviť svoje 

listiny záväzkov v súlade s dohodou 

GATS; 

iv. odmietnuť uplatňovanie ustanovenia o 

zachovaní status quo a tzv. „ratchet clause“ 

ako na záväzky týkajúce sa prístupu na trh, 

tak aj na záväzky vnútroštátneho 

zaobchádzania;  umožniť dostatočnú 

flexibilitu, aby sa na služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu opäť vzťahovala 

verejná kontrola; zachovať právo EÚ a 

členských štátov upraviť svoje listiny 

záväzkov v súlade s dohodou GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod vi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

vi. prijať ambiciózny prístup v režime 3 

snahou o odstránenie prekážok  tretích 

krajín pre komerčnú prítomnosť a 

usídlenie, ako sú obmedzenia vlastníckych 

podielov pre investorov zo zahraničia a 

požiadavky na vytváranie spoločných 

podnikov, čo má rozhodujúci význam z 

hľadiska zvýšenia rastu služieb 

poskytovaných v rámci režimov 1 a 4, a 

zároveň zachovať súčasnú úroveň výhrad 

v celej EÚ; 

vi. zaujať obozretný prístup v režime 3, 

pretože odvetvia, ako sú vzdelávanie, 

starostlivosť a iné primárne služby, by 

mali byť len vo verejných rukách; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  xiia. podporiť ustanovenia, ktoré 

obmedzujú hospodársku súťaž v oblasti 

verejných zákaziek alebo zavádzajú 

diskrimináciu pri ich udeľovaní, keď sú 

navrhnuté tak, aby podporovali miestnu 

podnikateľskú činnosť, napr. použitím 

kvót, pokiaľ ide o miestnu výrobnú 

kapacitu, prácu či služby a materiály, ako 

to robia mnohé rokujúce strany; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xii b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  xiib. zabezpečiť, aby dohoda 

neobmedzovala  dostupný politický 

priestor umožňujúci reagovať na 

negatívne skúsenosti s liberalizáciou a 

splniť demokratické požiadavky na 

opätovnú reguláciu (vrátane opätovného 

prenosu do správy obcí); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno c – bod i 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

i. zabezpečiť cezhraničné toky údajov v 

súlade so všeobecným právom na 

súkromie; 

i. zabezpečiť cezhraničné toky údajov len 

vtedy, ak sú v súlade so všeobecným 

právom na súkromie;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno c – bod vii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

vii. uznať, že digitálna inovácia je hnacou 

silou hospodárskeho rastu a produktivity 

v celom hospodárstve; uznať, že toky 

údajov sú kľúčovou hybnou silou 

ekonomiky služieb, základným prvkom 

globálneho hodnotového reťazca 

tradičných výrobných spoločností 

a rozhodujúcim faktorom pre rozvoj 

jednotného digitálneho trhu; preto 

usilovať o celkový zákaz požiadaviek na 

vynútenú lokalizáciu údajov a zabezpečiť, 

aby dohoda TiSA obsahovala nadčasové 

pravidlá a bránila rozdrobenosti 

digitálneho sveta; zvážiť, že požiadavky 

na vynútené umiestnenie údajov, napr. 

nútenie poskytovateľov služieb využívať 

miestnu infraštruktúru alebo stanovenie 

miestnej prítomnosti ako podmienky 

poskytovania služieb odrádzajú priamych 

zahraničných investícií od účasti; preto sa 

maximálne snažiť o zastavenie 

uplatňovania takýchto praktík v 

najväčšom možnom rozsahu v rámci a 

mimo Európy, pričom sa zahrnie možnosť 

stanoviť potrebné výnimky založené na 

legitímnych cieľoch verejnej politiky, ako 

sú ochrana spotrebiteľov a ochrana 

základných práv; 

vii. uznať, že digitálna inovácia je hnacou 

silou hospodárskeho rastu a produktivity 

v celom hospodárstve; domnievať sa, že 

požiadavky na vynútené umiestnenie 

údajov môžu byť za určitých okolností 

nevyhnutné na základe legitímnych cieľov 

verejnej politiky, ako sú ochrana 

spotrebiteľov a ochrana základných práv; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno c – bod viii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  viiia. postaviť sa proti koncepcii 

digitálnych produktov a služieb v 

liberalizácii obchodu a namiesto toho 

zopakovať, že o „digitálnom rozmere“ 

produktov a služieb sa musí rokovať v 

rámci ich príslušných pôvodných 

klasifikácií; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod i 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

i. zabezpečiť, aby EÚ a jej členským 

štátom nič nebránilo v zachovaní, 

zlepšovaní a uplatňovaní predpisov v 

oblasti práce a sociálnych vecí, 

kolektívnych zmlúv a právnych predpisov 

upravujúcich vstup fyzických osôb na ich 

územie EÚ alebo členských štátov alebo 

ich dočasný pobyt na tomto území vrátane 

opatrení na zabezpečenie organizovaného 

pohybu fyzických osôb cez hranice, napr. 

vstupu alebo podmienky vstupu na územie; 

v súlade so smernicou 96/71/ES o vysielaní 

pracovníkov zaručiť, aby minimálne 

podmienky zamestnávania v hostiteľskej 

krajine boli uplatniteľné na všetkých 

poskytovateľov služieb vstupujúcich do 

EÚ, a to v súčasnosti i v budúcnosti; 

zabezpečiť, aby všetci pracovníci 

prichádzajúci do Európy bez ohľadu na 

svoju domovskú krajinu mohli využívať 

rovnaké pracovné práva ako štátni 

príslušníci hostiteľskej krajiny a aby sa 

dodržiavala zásada rovnakej odmeny za 

rovnakú prácu; zabezpečiť, aby strany 

dohody TiSA dodržiavali osem základných 

dohovorov Medzinárodnej organizácie 

práce (MOP); žiadať všetky strany aby 

ratifikovali a uplatňovali základné normy 

i. zabezpečiť, aby EÚ a jej členským 

štátom nič nebránilo v zachovaní, 

zlepšovaní a uplatňovaní predpisov v 

oblasti práce a sociálnych vecí, 

kolektívnych zmlúv a právnych predpisov 

upravujúcich vstup fyzických osôb na ich 

územie EÚ alebo členských štátov alebo 

ich dočasný pobyt na tomto území vrátane 

opatrení na zabezpečenie organizovaného 

pohybu fyzických osôb cez hranice, napr. 

vstupu alebo podmienky vstupu na územie; 

v súlade so smernicou 96/71/ES o vysielaní 

pracovníkov zaručiť, aby minimálne 

podmienky zamestnávania v hostiteľskej 

krajine boli uplatniteľné na všetkých 

poskytovateľov služieb vstupujúcich do 

EÚ, a to v súčasnosti i v budúcnosti; 

zabezpečiť, aby všetci pracovníci 

prichádzajúci do Európy bez ohľadu na 

svoju domovskú krajinu mohli využívať 

rovnaké pracovné práva ako štátni 

príslušníci hostiteľskej krajiny a aby sa 

dodržiavala zásada rovnakej odmeny za 

rovnakú prácu; zabezpečiť, aby strany 

dohody TiSA ratifikovali a účinne 

vykonávali osem základných dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP); 

žiadať všetky strany aby ratifikovali a 
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MOP a presadzovali ostatné relevantné 

dohovory MOP a rezolúcie OSN; 

zabezpečiť, aby sa na území EÚ 

dodržiavali pracovnoprávne predpisy a 

kolektívne zmluvy EÚ a členských štátov; 

posilniť mechanizmus EÚ na 

monitorovanie a presadzovanie s cieľom 

odradiť od porušovania predpisov; naliehať 

na členské štáty, aby posilnili dostupné 

zdroje pre inšpektoráty práce; urýchlene 

zhromaždiť a predložiť informácie o počte 

a type poskytovateľov služieb, ktorí 

v súčasnosti pôsobia v EÚ v rámci režimu 

4, vrátane trvania ich pobytu; zaistiť oveľa 

efektívnejší cezhraničný prístup k údajom 

v rámci EÚ v budúcnosti; zahrnúť 

ochrannú doložku, ktorou sa spoločnostiam 

zabraňuje porušovať alebo podkopávať 

právo protestovať, prostredníctvom 

používania pracovníkov z tretích krajín 

počas rokovaní o kolektívnych dohodách a 

pracovných sporoch, a umožniť 

účastníkom dohody TiSA uplatniť 

akékoľvek potrebné záruky, ak by bol 

vyvíjaný tlak na domáce mzdy alebo ak by 

boli ohrozené práva domácich pracovníkov 

alebo porušované ostatné dohodnuté 

normy, v súlade s obmedzeniami 

stanovenými v článku X dohody GATS; 

naliehavo žiadať, aby všetky zmluvné 

strany dodržiavali usmernenia OECD pre 

nadnárodné podniky; 

uplatňovali základné normy MOP a 

presadzovali ostatné relevantné dohovory 

MOP a rezolúcie OSN; zabezpečiť, aby sa 

na území EÚ dodržiavali pracovnoprávne 

predpisy a kolektívne zmluvy EÚ 

a členských štátov; posilniť mechanizmus 

EÚ na monitorovanie a presadzovanie s 

cieľom odradiť od porušovania predpisov; 

naliehať na členské štáty, aby posilnili 

dostupné zdroje pre inšpektoráty práce; 

urýchlene zhromaždiť a predložiť 

informácie o počte a type poskytovateľov 

služieb, ktorí v súčasnosti pôsobia v EÚ v 

rámci režimu 4, vrátane trvania ich pobytu; 

zaistiť oveľa efektívnejší cezhraničný 

prístup k údajom v rámci EÚ v budúcnosti; 

zahrnúť ochrannú doložku, ktorou sa 

spoločnostiam zabraňuje porušovať alebo 

podkopávať právo protestovať, 

prostredníctvom používania pracovníkov z 

tretích krajín počas rokovaní o 

kolektívnych dohodách a pracovných 

sporoch, a umožniť účastníkom dohody 

TiSA uplatniť akékoľvek potrebné záruky, 

ak by bol vyvíjaný tlak na domáce mzdy 

alebo ak by boli ohrozené práva domácich 

pracovníkov alebo porušované ostatné 

dohodnuté normy, v súlade s 

obmedzeniami stanovenými v článku X 

dohody GATS; naliehavo žiadať, aby 

všetky zmluvné strany dodržiavali 

usmernenia OECD pre nadnárodné 

podniky; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

27.1.2016 A8-0009/37 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod iii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iii. uznať prílohu k režimu 4 za ofenzívny 

záujem Európy vzhľadom na to, že 

odborníci v EÚ sú vzdelaní a mobilní a že 

spoločnosti v EÚ v čoraz väčšej miere 

vyžadujú špecifické zručnosti zahraničných 

odborníkov v rámci Európy a ich personálu 

mimo Európy na podporu vzniku nových 

obchodných činností; zaistiť, aby táto 

mobilita bola prínosom nielen pre európske 

podniky, ale aj pre európskych 

pracovníkov; 

iii. uznať prílohu k režimu 4 za ofenzívny 

záujem Európy vzhľadom na to, že 

odborníci v EÚ sú vzdelaní a mobilní a že 

spoločnosti v EÚ v čoraz väčšej miere 

vyžadujú špecifické zručnosti zahraničných 

odborníkov v rámci Európy a ich personálu 

mimo Európy na podporu vzniku nových 

obchodných činností; zaistiť, aby táto 

mobilita bola prínosom nielen pre európske 

podniky, ale aj pre európskych 

pracovníkov; uznať, že možno bude 

potrebné, aby rozvojové krajiny mali 

možnosť chrániť svojich kvalifikovaných 

a vysoko vzdelaných odborníkov; z tohto 

dôvodu žiadať, aby sa nezaviedol žiaden 

všeobecný zákaz vykonávania testov 

hospodárskych potrieb; 

Or. en 

 

 


