
 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

27. 1. 2016 A8-0009/38 

Pozměňovací návrh  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. d) – bod vii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 viia. zajistit, aby orgány a zdravotní 

pojišťovny nenutily občany vyhledávat 

lékařskou péči v zahraničí, ledaže by 

příslušná léčba nebyla v domovské zemi 

poskytována; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/39 

Pozměňovací návrh  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. e) – bod i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i. dosáhnout dohody, která bude obsahovat 

ambiciózní a současně vyváženou přílohu 

pokrývající poskytování všech typů 

finančních služeb, zejména v bankovnictví 

a pojišťovnictví, půjde nad rámec přílohy o 

finančních službách dohody GATS a bude 

podporovat dlouhodobě udržitelný růst v 

souladu s cíli strategie Evropa 2020; 

usilovat o zvyšování stability finančního 

systému a jednotlivých finančních institucí 

zaručením plného souladu s regulačním 

prostředím v období po skončení krize a 

zaručením spravedlivé hospodářské 

soutěže mezi poskytovateli finančních 

služeb; dosáhnout dohody, která bude 

přínosná pro evropské spotřebitele a 

poskytne jim ochranu v podobě většího 

sbližování regulace finančního sektoru a 

širší nabídky finančních služeb; zaměřit se 

na zajištění odpovídající úrovně ochrany 

spotřebitelů, včetně ochrany údajů a práva 

na soukromí, stejně jako poskytování 

srozumitelných a přesných informací, které 

jsou nezbytné pro snížení informační 

asymetrie; 

i. nepřijímat žádné další závazky ohledně 

liberalizace finančních služeb, neboť 

nedostatečná regulace finančních služeb 

byla jednou z hlavních příčin finanční 

krize v roce 2008; odmítnout veškerá 

ustanovení dohody TiSA, která by 

umožnila obcházení obezřetnostních 

standardů a právních předpisů v oblasti 

bankovnictví a financí;  usilovat o 

zvyšování stability finančního systému a 

jednotlivých finančních institucí zaručením 

plného souladu s regulačním prostředím v 

období po skončení krize a zaručením 

spravedlivé hospodářské soutěže mezi 

poskytovateli finančních služeb; dosáhnout 

dohody, která bude přínosná pro evropské 

spotřebitele a poskytne jim ochranu v 

podobě většího sbližování regulace 

finančního sektoru a širší nabídky 

finančních služeb; zaměřit se na zajištění 

odpovídající úrovně ochrany spotřebitelů, 

včetně ochrany údajů a práva na soukromí, 

stejně jako poskytování srozumitelných a 

přesných informací, které jsou nezbytné 

pro snížení informační asymetrie;  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/40 

Pozměňovací návrh  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. e) – bod vii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 viia. zajistit dodržování zásad UNCTAD 

o odpovědném poskytování a přijímání 

úvěrů; zajistit vzájemnou odpovědnost 

poskytovatelů i příjemců půjček ve všech 

finančních službách; zohlednit při 

jednání nutnost zajistit udržitelnost 

dluhu; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/41 

Pozměňovací návrh  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. f) – bod ii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

ii. usilovat o zlepšení přístupu na 

zahraniční trhy a snížení protisoutěžních 

regulačních postupů, zejména těch, které 
poškozují životní prostředí a snižují 

účinnost dopravních služeb, a omezení 

ukládaných třetími zeměmi v souvislosti se 

zahraničním vlastnictvím, a zároveň 
zajistit veřejným orgánům právo na 

regulaci dopravy a zaručení veřejné 

dopravy; řešit omezení odvětví kabotáže a 

zamezit tomu, aby se přepravci navraceli 

ze své hostitelské země bez nákladu, a to 

zejména v přílohách o námořní a letecké 

dopravě; 

ii. zajistit nadřazenost vnitrostátních 

opatření (např. Jonesův zákon pro odvětví 

kabotáže platný v Severní Americe) nad 

dohodami o volném obchodu a současně 

usilovat o změnu opatření, která poškozují 

životní prostředí a snižují účinnost 

dopravních služeb, a právně zajistit 

veřejným orgánům právo na regulaci 

dopravy a zaručení veřejné dopravy;  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/42 

Pozměňovací návrh  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Ria 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. f) – bod vi 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

vi. usilovat o vhodnou rovnováhu mezi 

liberalizací konkurenceschopného 

poštovního sektoru, který je klíčový pro 

další rozvoj služeb a digitální ekonomiky, 

a ochranou univerzálních poštovních 

služeb, které mají zásadní význam pro 

podporu sociální, hospodářské a územní 

soudržnosti; zamezit proto křížovému 

protisoutěžnímu subvencování a posílit 

přístup na trhy zemí mimo EU a současně 

zajistit plnění povinnosti poskytovat 

všeobecné služby, jak je vymezují 

jednotlivé strany; 

vi. zdůraznit význam univerzálních 

poštovních služeb, které mají zásadní 

význam pro podporu sociální, hospodářské 

a územní soudržnosti; zajistit plnění 

povinnosti poskytovat všeobecné služby, 

jak je vymezují jednotlivé strany; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27. 1. 2016 A8-0009/43 

Pozměňovací návrh  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. f) – bod vii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

vii. připomenout, že námořní doprava hraje 

ve světovém hospodářství zásadní roli jako 

průmyslové odvětví i jako zprostředkovatel 

mezinárodního obchodu; podpořit vznik 

srozumitelného textu, který jasně přislíbí 

zajištění přístupu do přístavů a na trh 

a vnitrostátní úpravu mezinárodních 

námořních dopravních služeb; 

vii. připomenout, že námořní doprava hraje 

ve světovém hospodářství zásadní roli jako 

průmyslové odvětví i jako zprostředkovatel 

mezinárodního obchodu; podpořit vznik 

srozumitelného textu, který jasně přislíbí 

zajištění přístupu do přístavů a na trh 

a vnitrostátní úpravu mezinárodních 

námořních dopravních služeb; z oblasti 

působnosti dohody vyjmout veškeré 

činnosti spojené s výkonem svrchované 

státní moci (např. činnost námořních 

lodivodů);  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/44 

Pozměňovací návrh  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. g) – bod i a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ia. zaručit, že bude dodržována zásada 

země určení tam, kde se standardy liší, 

zejména v případě služeb v rámci režimu 4 

(dočasný volný pohyb dodavatelů služeb 

nebo zaměstnanců vyslaných 

dodavatelem), a zajistit, aby v hostitelské 

zemi i nadále platila pravidla v oblasti 

kvalifikací a práce a právní předpisy 

upravující kolektivní vyjednávání – 

dočasný volný pohyb dodavatelů služeb 

nebo zaměstnanců vyslaných dodavatelem 

služeb nesmí být v žádném případě 

zneužíván k zamezování stávkám či 

k obcházení ustanovení platných 

kolektivních smluv (tím, že jsou 

zaměstnanci najímáni na dobu určitou); 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/45 

Pozměňovací návrh  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. g) – bod iii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 iiia. zajistit, že bude zaručena univerzální 

služba, aby například lidé žijící ve 

vzdálených regionech, v příhraničních 

oblastech, na ostrovech nebo v horských 

oblastech mohli využívat stejně kvalitních 

služeb a nemuseli nést vyšší finanční zátěž 

než občané v městských aglomeracích; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/46 

Pozměňovací návrh  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. g) – bod vi a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 via. připomíná přednost Listiny 

základních práv Evropské unie před 

dohodou TISA i všemi ostatními 

mezinárodními dohodami vyjednanými 

EU a vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, 

aby tuto právní nadřazenost účinně 

zaručil;  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/47 

Pozměňovací návrh  47 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. g) – bod x 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

x. zachovat unijní praxi veřejných 

konzultací před přípravou legislativních 

návrhů; zajistit, aby výsledky těchto 

konzultací byly během jednání důsledně 

zohledňovány; 

x. zachovat unijní praxi veřejných 

konzultací před přijetím legislativních 

návrhů; zajistit, aby výsledky těchto 

konzultací byly během jednání důsledně 

zohledňovány, aniž by byl poskytnut 

přednostní přístup obchodním a jiným 

komerčním zájmům;  

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/48 

Pozměňovací návrh  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. h) – bod iii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 iiia. zajistit, aby právní spory týkající se 

souladu s touto dohodou řešily veřejné 

soudy v místě sídla žalované strany a aby 

se soudní řízení vedlo v jazyce žalované 

strany podle platných právních předpisů v 

zemi žalované strany; zajistit, aby bylo 

zaručeno právo na odvolání; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/49 

Pozměňovací návrh  49 

Thomas Händel, Helmut Scholz, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. h) – bod iv 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

iv. zajistit ochranu malých a středně 

velkých poskytovatelů služeb z EU před 

nekalými obchodními praktikami ze strany 

poskytovatelů služeb pocházejících ze 

zemí mimo EU; 

iv. zajistit ochranu malých a středně 

velkých poskytovatelů služeb z EU před 

nekalými obchodními praktikami ze strany 

poskytovatelů služeb pocházejících ze 

zemí mimo EU vložením článku, který 

umožní zajistit důsledný postup orgánů 

dohledu a orgánů pro ochranu 

hospodářské soutěže – tento článek musí 

obsahovat přinejmenším ustanovení čl. IX 

Všeobecné dohody o obchodu a službách 

(GATS) o „Obchodních praktikách“;   

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/50 

Pozměňovací návrh  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. h) – bod iv a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 iva. postavit se proti klasifikaci místních a 

regionálních ustanovení o využití půdy a 

plánů regionálního rozvoje a využití půdy 

jako necelních překážek obchodu; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/51 

Pozměňovací návrh  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. h) – bod vi 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

vi. zajistit, aby budoucí závazky v oblasti 

zadávání veřejných zakázek nebyly 

v rozporu s místními nebo vnitrostátními 

právními předpisy kterékoli strany; 

vi. zajistit, aby budoucí závazky v oblasti 

zadávání veřejných zakázek nebyly 

v rozporu s místními nebo vnitrostátními 

právními předpisy kterékoli strany; zajistit, 

aby nedávno přijatá pravidla EU týkající 

se zadávání veřejných zakázek byla v 

rámci jednání chráněna a podporována, 

zejména pokud jde o přístup malých a 

středních podniků k veřejným zakázkám, 

kritéria způsobilosti založená na nejlepším 

poměru kvality a ceny namísto nejnižší 

ceny, vyhrazené trhy pro podniky sociální 

ekonomiky, možnosti smluvních orgánů 

posílit spolupráci uvnitř společenství a 

zachování prahových hodnot pro 

vyloučení z nabídkových řízení podle 

evropských a mezinárodních pravidel; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/52 

Pozměňovací návrh  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

gueza skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. i) – bod vi a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 via. odstoupit od jednání o dohodě TISA v 

případě, že nebudou dodržena veškerá 

výše uvedená doporučení;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 - písm. i) – bod v 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

v. podpořit členské státy v tom, aby do 

probíhajících jednání zapojily své 

vnitrostátní parlamenty a místní a 

regionální orgány, aby s nimi jednání 

konzultovaly a průběžně je o nich 

informovaly; 

v. podpořit členské státy v tom, aby 

do probíhajících jednání zapojily 

své vnitrostátní parlamenty a místní 

a regionální orgány a aby je o 

probíhajících jednáních průběžně 

informovaly; uznat, že TiSA je 

smíšenou dohodou vyžadující 

ratifikaci ze strany národních 

parlamentů všech členských států; 

Or. en 

 

 


