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27.1.2016 A8-0009/55 

Изменение  55 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че преговорите 

относно TiSA следва да постигнат 

ефективна международна нормативна 

уредба, а не занижаване на 

изискванията на вътрешната 

нормативна уредба; 

А. като има предвид, че преговорите 

относно TiSA включват международна 

нормативна уредба и невъзможността 

такава да бъда постигната;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Изменение  56 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

Доклад А8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че търговските 

споразумения трябва да предоставят 

повече права и по-ниски цени на 

европейските потребители, повече 
работни места и по-голяма закрила на 

работниците; като има предвид, че 

те трябва също така да допринасят 

за насърчаване на устойчивото 

развитие, корпоративната социална 

отговорност в световен мащаб и на 

еднакви условия на конкуренция за 

европейските дружества; като има 

предвид, че търговската политика 

следва да допринася за Програмата за 

достоен труд на МОТ и Програмата 

на ООН за устойчиво развитие за 

периода до 2030 г. и да бъде изцяло 

съгласувана с тях; 

В. като има предвид, че с това 

търговско споразумение се излагат на 

риск много работни места в сектора на 

услугите; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Изменение  57 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

Доклад А8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че търговските 

споразумения трябва да отварят 

пазара за нашите дружества в 

чужбина и да бъдат защитна мрежа 

за нашите граждани у дома; като има 

предвид, че TiSA следва да увеличава 

достъпа до чуждестранните пазари, 

да насърчава най-добрите практики и 

да моделира глобализацията с оглед 

на това да се гарантира, че то 

отразява ценностите, принципите и 

интересите на ЕС, както и че 

способства дружествата от ЕС да 

процъфтяват в ерата на световните 

вериги за създаване на стойност; 

като има предвид, че правата на 

потребителите и социалните и 

екологичните стандарти не са пречки 

пред търговията, а неподлежащи на 

преговори градивни елементи на 

стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж; като има 

предвид, че търговската политика на 

ЕС трябва да подкрепя целите за 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, както е 

посочено в член 174 от ДФЕС; като 

има предвид, че предоставянето на 

услуги в ЕС се основава на 

Г. като има предвид, че 

международната уредба включва 

разпоредби, които не са съобразени с 

желанията на европейските 

потребители; 
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принципите за универсален достъп, 

качество, сигурност, достъпност и 

равно третиране, които трябва да 

бъдат гарантирани по всяко време във 

всички градове и региони; като има 

предвид, че ЕС следва да насърчава 

равенството между половете на 

международно равнище; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Изменение  58 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че в контекста на 

глобализацията, нарасналото значение 

на услугите и цифровизацията, както на 

нашите икономики, така и на 

международната търговия, са 

необходими спешни политически 

действия за укрепване на 

международните правила; като има 

предвид, че ЕС има съществен 

интерес от укрепването на 

световните правила в областта на 

търговията с цел управление на 

световните вериги за доставки; като 

има предвид, че многостранната 

търговска система остава най-

ефективната рамка за постигане на 

открита и справедлива търговия в 

световен мащаб; 

Д. като има предвид, че в контекста на 

глобализацията, нарасналото значение 

на услугите и цифровизацията, както на 

нашите икономики, така и на 

международната търговия, е 

необходимо тази прекомерна 

глобализация да се спре , защото 

държавите се нуждаят от правото да 

регулират; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Изменение  59 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че търговията с 

услуги представлява двигател за 

създаване на работни места и растеж в 

ЕС, които биха могли да бъдат 

засилени с TiSA; 

Ж. като има предвид, че търговията с 

услуги излага на риск голям брой 

работни места и равнището на 

заплатите на работещите в сектора 

на услугите; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Изменение  60 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че множество 

важни пазари, не на последно място в 

бързо развиващите се икономики, все 

още са затворени за европейските 

дружества; като има предвид, че 

ненужни пречки пред търговията с 

услуги, които, ако бъдат преобразувани 

в еквивалентни мита, възлизат на 15 % 

за Канада, 16 % за Япония, 25 % за 

Южна Корея, 44 % за Турция и 68 % за 

Китай, продължават да пречат на 

европейските дружества да се 

възползват в пълна степен от своята 

конкурентоспособност; като има 

предвид, че ЕС, където тарифният 

еквивалент на ограниченията за 

услугите представлява само 6 %, е 

значително по-отворен отколкото 

повечето от партньорите си; като има 

предвид, че ЕС следва да използва 

позицията си на най-голям вносител 
и износител на услуги, за да осигури 

еднакви условия на конкуренция чрез 

реципрочен достъп до пазара и 

справедлива конкуренция; 

З. като има предвид, че множество 

важни пазари, не на последно място в 

бързо развиващите се икономики, все 

още са затворени за европейските 

дружества; като има предвид, че 

ненужни пречки пред търговията с 

услуги, които, ако бъдат преобразувани 

в еквивалентни мита, възлизат на 15 % 

за Канада, 16 % за Япония, 25 % за 

Южна Корея, 44 % за Турция и 68 % за 

Китай, продължават да пречат на 

европейските дружества да се 

възползват в пълна степен от своята 

конкурентоспособност; като има 

предвид, че ЕС, където тарифният 

еквивалент на ограниченията за 

услугите представлява само 6 %, е 

значително по-отворен отколкото 

повечето от партньорите си; като има 

предвид, че ЕС следва да защитава 

своите граждани и дружества също 

толкова, колкото другите държави по 

света защитават своите; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Изменение  61 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че нетарифните 

бариери, които средно са повече от 

50% от разходите за трансгранични 

услуги, засягат в непропорционална 

степен малките и средните 

предприятия (МСП), които 

съставляват една трета от 

доставчиците в ЕС – износители на 

услуги, и които често не разполагат с 

човешките и финансовите ресурси, 

необходими за преодоляване на тези 

пречки; като има предвид, че 

премахването на ненужните бариери 

би улеснило интернационализацията 

на МСП, доколкото тези пречки 

могат да бъдат отстранени, без да се 

застрашава изпълнението на целите 

на обществената политика, които са 

в основата им; като има предвид, че 

следва да се запазят мерките, 

необходими за постигането на 

законосъобразните цели на 

обществената политика; 

заличава се 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Изменение  62 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че защитата на 

данните не представлява 

икономическа тежест, а източник на 

икономически растеж; като има 

предвид, че възстановяването на 

доверието в света на цифровите 

технологии е от жизненоважно 

значение; като има предвид, че 

потоците от данни са абсолютно 

необходими за търговията с услуги, но 

никога не следва да компрометират 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на защитата на данните и 

правото на неприкосновеност на личния 

живот; 

М. като има предвид, че на защитата на 

данните не следва да се гледа като на 

източник на икономически растеж, а 

като на правен принцип; като има 

предвид, че масовите потоци от данни 

отвъд националните граници не са 

абсолютно необходими за търговията с 

услуги и никога не следва да 

компрометират достиженията на 

правото на ЕС в областта на защитата на 

данните и правото на неприкосновеност 

на личния живот; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Изменение  63 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

О. като има предвид, че TiSA ще 

включва движението на физически 

лица между държавите, които са страни 

по споразумението, и в това отношение 

всички европейски граждани трябва 

да бъдат равностойно третирани по 

отношение на достъпа до 

съответните територии на 

страните; 

О. като има предвид, че TiSA ще 

включва движението на работници 

между държавите, които са страни по 

споразумението, и в това отношение ще 

създаде риск от внос на по-малко 

квалифицирана и/или по-ниско 

платена работна ръка с лоши езикови 

умения; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Изменение  64 

Марин льо Пен 

от името на групата ENF 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отправя, в контекста на 

продължаващите преговори относно 

Споразумението по търговията с услуги, 

следните препоръки към Комисията: 

[...] 

Параграф 1 да бъде заменен изцяло със 

следното: 

1. отправя, в контекста на 

продължаващите преговори относно 

Споразумението по търговията с услуги, 

следните препоръки към Комисията: 

окончателно да сложи край на 

преговорите по TiSA; 

Or. en 

 

 


