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27.1.2016 A8-0009/38 

Изменение  38 

Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, Марина Албиол Гусман, Лиа Ни Риада, 

Меря Кюльонен, Рина Роня Кари, Костас Хрисогонос, Мат Карти, Малин Бьорк, 

Мартина Андерсън, 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 г – точка vii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viia) да гарантира, че гражданите 

няма да бъдат принуждавани от 

органите или от 

здравноосигурителните дружества да 

бъдат лекувани в чужбина, освен в 

случай че въпросното медицинско 

лечение не е налично в собствената 

държава; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Изменение  39 

Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, Фабио Де Мази, Мартина Андерсън, 

Малин Бьорк, Мат Карти, 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 д – подточка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i. да постигне споразумение, което да 

съдържа амбициозно и все пак 

балансирано приложение, обхващащо 

предоставянето на всички видове 

финансови услуги, по-специално в 

банковия и в застрахователния 

сектор, което да излиза извън 

рамките на приложението относно 

финансовите услуги към ГАТС и да 

насърчава дългосрочния устойчив 

растеж в съответствие с целите на 

стратегията „Европа 2020“; да се 

стреми към укрепване на стабилността 

на финансовата система и единните 

финансови институции, към 

осигуряване на пълна съгласуваност с 

регулаторната среда след кризата и към 

гарантиране на лоялна конкуренция 

между доставчиците на финансови 

услуги; да постигне споразумение, 

което да носи стойност и предлага 

защита за европейските потребители 

под формата на все по-голямо 

сближаване в областта на финансовото 

регулиране и по-широк избор на 

финансови услуги; да се стреми към 

осигуряване на адекватна защита на 

потребителите, включително защита на 

данните и право на неприкосновеност на 

i. да не поема по-нататъшни 

ангажименти за либерализиране на 

финансовите услуги, тъй като 

липсата на регулиране на 

финансовите услуги беше измежду 

главните причини за финансовата 

криза през 2008 г.; да отхвърли всяка 

разпоредба в Споразумението по 

търговията с услуги, която дава 

възможност за заобикаляне на 

пруденциалните банкови и финансови 

стандарти и законодателство; да се 

стреми към укрепване на стабилността 

на финансовата система и единните 

финансови институции, към 

осигуряване на пълна съгласуваност с 

регулаторната среда след кризата и към 

гарантиране на лоялна конкуренция 

между доставчиците на финансови 

услуги; да постигне споразумение, 

което да носи стойност и предлага 

защита за европейските потребители 

под формата на все по-голямо 

сближаване в областта на финансовото 

регулиране и по-широк избор на 

финансови услуги; да се стреми към 

осигуряване на адекватна защита на 

потребителите, включително защита на 

данните и право на неприкосновеност 
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личния живот, както и към предоставяне 

на разбираема и точна информация, 

които са абсолютно необходими за 

намаляване на асиметрията на 

информацията; 

на личния живот, както и към 

предоставяне на разбираема и точна 

информация, които са абсолютно 

необходими за намаляване на 

асиметрията на информацията;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Изменение  40 

Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Мартина Андерсън, Мат 

Карти, 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 д – точка vii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  viia) да осигури спазване на 

принципите на Конференцията на 

ООН за търговия и развитие 

(УНКТАД) за отговорното държавно 

отпускане и вземане на заеми;  да 

осигури взаимната отговорност на 

кредиторите и кредитополучателите 

при всички финансови услуги; да има 

това предвид при преговорите 

относно необходимостта от 

обезпечаване на устойчивост на 

дълговете; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Изменение  41 

Фабио Де Мази, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес 

Калдентей, Рина Роня Кари, Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, 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 е – подточка ii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ii. да се стреми към подобряване на 

достъпа до чуждестранни пазари и 

намаляване на ограничаващите 

конкуренцията регулаторни 

практики, особено на тези, които са 

вредни за околната среда и намаляват 

ефективността на транспортните услуги, 

както и на онези ограничения, 

наложени от трети държави по 

отношение на чуждестранната 

собственост, като същевременно 

юридически се обезпечи правото на 

публичните органи да регулират 

транспорта и да гарантират 

обществените превози; да разгледа 

въпроса за ограниченията в сектора 

на каботажа и за избягването на 

празните обратни курсове на 

превозвачите от приемащата 

държава, по-специално в 

приложенията относно морския и 

въздушния транспорт; 

ii. да гарантира предимството на 

вътрешните споразумения (напр. 

северноамериканския закон „Джоунс“ 

за каботажния сектор) над 

споразуменията за свободна търговия, 

като същевременно се стреми да 

измени тези споразумения, които са 

вредни за околната среда и намаляват 

ефективността на транспортните услуги, 

и юридически се обезпечи правото на 

публичните органи да регулират 

транспорта и да гарантират 

обществените превози;   

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Изменение  42 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Курцио Малтезе, 

Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, 

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 е – подточка vi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vi. да намери правилния баланс между 

либерализацията на 

конкурентоспособния пощенски 

сектор, която е от ключово значение 

за по-нататъшното развитие на 

услугите и цифровата икономика, и 

защитата на универсалните пощенски 

услуги, които имат изключително важна 

роля за насърчаване на социалното, 

икономическото и териториалното 

сближаване; да предотврати 

следователно ограничаващо 

конкуренцията кръстосано 

субсидиране и да увеличи достъпа до 

пазарите на трети държави, като 

същевременно гарантира 

изпълнението на задълженията за 

предоставяне на универсална услуга, 

както е определена от всяка страна; 

vi. да подчертае значението на 

универсалните пощенски услуги, които 

имат изключително важна роля за 

насърчаване на социалното, 

икономическото и териториалното 

сближаване; да гарантира, че 

задълженията за предоставяне на 

универсална услуга се изпълняват 

така, както е определено от всяка 

страна; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Изменение  43 

Фабио Де Мази, Мартина Андерсън, Мат Карти, Рина Роня Кари, Меря 

Кюльонен, Курцио Малтезе, 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 е – подточка vii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vii. да напомни за ключовата роля на 

морския транспорт в световната 

икономика, както като отделна 

индустрия, така и като фактор, който 

улеснява световната търговия; да 

съдейства за изготвянето на ясен текст с 

твърди ангажименти по отношение на 

гарантирането на достъпа до 

пристанищата, както и на достъпа до 

пазари и националното третиране в 

областта на международните морски 

транспортни услуги; 

vii. да напомни за ключовата роля на 

морския транспорт в световната 

икономика, както като отделна 

индустрия, така и като фактор, който 

улеснява световната търговия; да 

съдейства за изготвянето на ясен текст с 

твърди ангажименти по отношение на 

гарантирането на достъпа до 

пристанищата, както и на достъпа до 

пазари и националното третиране в 

областта на международните морски 

транспортни услуги; да изключи всички 

суверенни задачи (например морските 

пилоти) от споразумението; 

Or. en 



 

AM\1084756BG.doc  PE576.507v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/44 

Изменение  44 

Томас Хендел, Мартина Михелс, Мариза Матиаш, Лола Санчес Калдентей, 

Хелмут Шолц, Мартина Андерсън, Мат Карти, Фабио Де Мази, Таня Гонсалес 

Пеняс, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен,  Лиа Ни Риада, Барбара Спинели  

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 ж – подточка i a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ia) да гарантира, че когато 

стандартите се различават, се 

отстоява принципът на държавата 

по местоназначението, по-специално 

при услуги от „Начин на 

предлагане 4“ (временно свободно 

движение на доставчици на услуги 

или командироване на служители от 

даден доставчик), за да се обезпечи, че 

в приемащата държава продължават 

да се спазват изискванията за 

квалификация и законодателството 

относно трудовото право и 

колективното договаряне – 

временното свободно движение на 

доставчици на услуги или 

командироването на служители от 

даден доставчик на услуги не трябва в 

никакъв случай да се използва за 

предотвратяване на стачки или за 

заобикаляне на съществуващи закони 

за колективно договаряне 

(посредством наемане на временни 

работници); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Изменение  45 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, 

Мартина Андерсън, Мат Карти, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Малин Бьорк 

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 ж – подточка iii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  iiia) да обезпечи, че универсалната 

услуга е гарантирана, така че 

например хора, които живеят в 

отдалечени, гранични или планински 

области или на острови, се ползват 

от същата стандартна услуга и не 

заплащат повече, отколкото хората 

в градските райони; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Изменение  46 

Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, Мариза 

Матиаш, Мартина Андерсън, Малин Бьорк, Мат Карти, Рина Роня Кари, Меря 

Кюльонен, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан 

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 ж – подточка vi a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  via) припомня върховенството на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз над 

Споразумението по търговията с 

услуги и всички други международни 

споразумения, договорени от ЕС, и 

призовава Съда на Европейския съюз 

ефективно да гарантира това 

юридическо върховенство;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Изменение  47 

Стелиос Кулоглу, 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 ж – подточка x  

 

Предложение за резолюция Изменение 

x. да поддържа практиката на ЕС за 

провеждане на обществени консултации 

преди внасяне на законодателни 

предложения; да гарантира, че 

резултатите от тези консултации ще се 

съблюдават в значителна степен по 

време на преговорите; 

x. да поддържа практиката на ЕС за 

провеждане на обществени консултации 

преди приемането на законодателни 

предложения; да гарантира, че 

резултатите от тези консултации ще се 

съблюдават в значителна степен по 

време на преговорите, без да се дава 

привилегирован достъп на търговски 

и други интереси; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Изменение  48 

Стелиос Кулоглу, Мартина Андерсън, Малин Бьорк, 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 з – подточка iii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  iiia) да гарантира, че правните 

спорове, засягащи спазването на това 

споразумение, биват отнасяни до 

публичните съдилища на мястото на 

регистрация на ответника и че 

производството се води на езика на 

ответника и се урежда съгласно 

законите, които са в сила в 

държавата на ответника; да 

обезпечи, че правото на обжалване е 

гарантирано; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Изменение  49 

Томас Хендел, Хелмут Шолц, Мартина Михелс, Ане-Мари Миньор, Мартина 

Андерсън, Мат Карти, 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 з – подточка iv  

 

Предложение за резолюция Изменение 

iv. да защити малките и средни 

доставчици на услуги в ЕС от нелоялни 

търговски практики от страна на 

доставчици на услуги от държави извън 

ЕС; 

iv. да защити малките и средни 

доставчици на услуги в ЕС от нелоялни 

търговски практики от страна на 

доставчици на услуги от държави извън 

ЕС чрез приемането на член, който да 

гарантира строги надзорни органи и 

органи за защита на конкуренцията и 

който трябва да съдържа най-малко 

член IX от ГАТС относно „Бизнес 

практиките“;  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/50 

Изменение  50 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Мартина Михелс, Томас Хендел, Мариза 

Матиаш, Мартина Андерсън, Мат Карти, Аня Хазекамп, 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 з – подточка iv a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  iva) да се противопостави на 

класифицирането на общинските и 

регионалните разпоредби относно 

използването на земята и на 

регионалните устройствени планове 

и плановете за земеползване като 

нетарифни бариери пред търговията; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Изменение  51 

Стелиос Кулоглу, Хелмут Шолц, Мартина Андерсън, Малин Бьорк, Меря 

Кюльонен, Мариза Матиаш 

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 з – подточка vi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vi. да гарантира, че предстоящите 

задължения в областта на обществените 

поръчки не надхвърлят местното или 

националното законодателство на никоя 

страна; 

vi. да гарантира, че предстоящите 

задължения в областта на обществените 

поръчки не надхвърлят местното или 

националното законодателство на никоя 

страна; да гарантира, че наскоро 

приетите правила на ЕС относно 

възлагането на обществени поръчки 

се защитават и подкрепят в рамките 

на преговорите, по-специално по 

отношение на достъпа на МСП до 

обществени поръчки, критериите за 

допустимост, основани на най-

доброто съотношение между 

качество и цена, а не на най-ниската 

цена, запазените пазари, 

предоставени на предприятия от 

областта на социалната икономика, 

възможността възлагащите органи 

да насърчават междуобщностното 

сътрудничество, както и че се 

запазват праговете за изключване на 

тръжната процедура от правилата 

на ЕС и от международните правила; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Изменение  52 

Стелиос Кулоглу, Фабио Де Мази, Малин Бьорк, Щефан Ек, Елеонора Форенца, 

Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, 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 и – подточка vi a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  via) да се оттегли от преговорите по 

Споразумението по търговията с 

услуги, в случай че не бъдат спазени 

всички гореизброени препоръки;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Изменение  53 

Ане-Мари Миньор, Лола Санчес Калдентей, Рина Роня Кари, Малин Бьорк 

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 и – подточка v 

 

Предложение за резолюция Изменение 

v. да насърчава държавите членки да 

включат националните си парламенти, 

както и своите местни и регионални 

органи, да се съветват с тях и да ги 

информират адекватно относно хода 
на преговорите; 

v. да насърчава държавите 

членки да включат националните 

си парламенти и да ги 

информират адекватно 

относно хода на преговорите; 

да отчете, че Споразумението 

по търговията с услуги има 

смесен характер и изисква 

ратифициране от 

националните парламенти на 

всички държави членки;  

  

  

Or. en 

 

 


