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27.1.2016 A8-0009/55 

Pozměňovací návrh  55 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že jednání o TISA by 

měla vést k dosažení účinné mezinárodní 

regulace, nikoli snížit úroveň regulace 

domácí; 

A. vzhledem k tomu, že jednání o TISA 

zahrnují mezinárodní regulaci a 

nemožnost regulovat; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Pozměňovací návrh  56 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní 

dohoda musí evropským spotřebitelům 

skýtat více práv a nižší ceny, více 

pracovních příležitostí a ochranu 

pracovníků; vzhledem k tomu, že musí 

rovněž přispívat k podpoře udržitelného 

rozvoje a sociální odpovědnosti podniků 

na celém světě a musí zajišťovat pro 

evropské společnosti rovné podmínky; 

vzhledem k tomu, že by obchodní politika 

měla přispívat k agendě důstojné práce 

MOP a Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 

2030 a být s nimi plně v souladu;  

C. vzhledem k tomu, že existuje riziko, že 

tato obchodní dohoda zničí mnoho 

pracovních míst v odvětví služeb; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Pozměňovací návrh  57 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní 

dohoda musí otevírat našim společnostem 

zahraniční trhy a musí poskytovat 

občanům Unie alespoň minimální 

záchrannou síť; vzhledem k tomu že 

dohoda TISA by měla zlepšit přístup na 

zahraniční trhy, šířit osvědčené postupy a 

ovlivňovat podobu globalizace tak, aby 

bylo zajištěno, že bude odrážet hodnoty, 

zásady a zájmy EU a že bude napomáhat 

uplatnění evropských společností v éře 

globálních hodnotových řetězců; 

vzhledem k tomu, že spotřebitelská práva, 

stejně jako sociální a environmentální 

normy nejsou překážkami obchodu, ale 

nezpochybnitelnými stavebními prvky 

strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění; 

vzhledem k tomu, obchodní politika EU 

musí dodržovat cíle hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti, jak jsou stanoveny 

v článku 174 Smlouvy o fungování EU; 

vzhledem k tomu, že poskytování služeb v 

EU se zakládá na zásadách všeobecného 

přístupu, kvality, bezpečnosti, cenové 

dostupnosti a rovného zacházení, které 

mají být dodržovány vždy, ve všech 

městech a regionech; vzhledem k tomu, že 

EU by měla podporovat rovnost žen a 

mužů na mezinárodní úrovni; 

D. vzhledem k tomu, že mezinárodní 

regulace zahrnuje ustanovení, která 

nejsou uzpůsobená přáním evropských 

spotřebitelů; 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Pozměňovací návrh  58 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v důsledku 

globalizace našich ekonomik i 

mezinárodního obchodu a jejich zvyšující 

se orientace na služby a jejich digitalizace 

je naléhavě zapotřebí přijmout politické 

kroky ke zlepšení mezinárodních pravidel; 

vzhledem k tomu, že Evropská unie má 

bytostný zájem na posílení pravidel 

světového obchodu pro řízení globálních 

dodavatelských řetězců; vzhledem k tomu, 

že mnohostranný obchodní systém je i 

nadále nejúčinnějším rámcem pro 

dosažení otevřeného a spravedlivého 

obchodu na celém světě; 

E. vzhledem k tomu, že v důsledku 

globalizace našich ekonomik i 

mezinárodního obchodu a jejich zvyšující 

se orientace na služby a jejich digitalizace 

je nezbytné tuto nadměrnou globalizaci 

zastavit, protože země potřebují mít právo 

na regulaci; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Pozměňovací návrh  59 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že obchod se 

službami stimuluje vytváření pracovních 

míst a růst v EU, což může posílit dohoda 

TISA; 

G. vzhledem k tomu, že obchod se 

službami ohrožuje velký počet pracovních 

míst a úroveň mezd pracovníků v odvětví 

služeb; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Pozměňovací návrh  60 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že řada důležitých 

trhů, zejména v rozvíjejících se 

ekonomikách, je pro evropské společnosti 

stále ještě uzavřená; vzhledem k tomu, že 

nadbytečné překážky obchodu se službami, 

které by v celním ekvivalentu dosahovaly 

15 % u Kanady, 16 % u Japonska, 25 % u 

Jižní Koreje, 44 % u Turecka a 68 % u 

Číny, nadále znemožňují, aby evropské 

společnosti plně těžily z výhod plynoucích 

z jejich konkurenceschopnosti; vzhledem k 

tomu, že EU, v níž činí omezení v celním 

vyjádření pouhých 6 %, je podstatně 

otevřenější než většina z jejích partnerů; 

vzhledem k tomu, že EU by měla využít 

své pozice nejdůležitějšího dovozce a 

vývozce služeb k zajištění rovných 

podmínek prostřednictvím vzájemného 

přístupu na trh a spravedlivé hospodářské 

soutěže; 

H. vzhledem k tomu, že řada důležitých 

trhů, zejména v rozvíjejících se 

ekonomikách, je pro evropské společnosti 

stále ještě uzavřená; vzhledem k tomu, že 

nadbytečné překážky obchodu se službami, 

které by v celním ekvivalentu dosahovaly 

15 % u Kanady, 16 % u Japonska, 25 % u 

Jižní Koreje, 44 % u Turecka a 68 % u 

Číny, nadále znemožňují, aby evropské 

společnosti plně těžily z výhod plynoucích 

z jejich konkurenceschopnosti; vzhledem k 

tomu, že EU, v níž činí omezení v celním 

vyjádření pouhých 6 %, je podstatně 

otevřenější než většina z jejích partnerů; 

vzhledem k tomu, že by EU měla své 

občany a společnosti chránit stejně, jako 

to činí ostatní země na světě; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Pozměňovací návrh  61 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že necelní překážky, 

které představují v průměru více než 50 % 

nákladů na přeshraniční služby, se v 

nepoměrně větší míře dotýkají malých a 

středních podniků, podniků, které tvoří 

jednu třetinu poskytovatelů vyvážených 

služeb v EU a které často nemají 

dostatečné lidské a finanční zdroje nutné 

k jejich překonání; vzhledem k tomu, že 

odstranění zbytečných překážek by malým 

a středním podnikům usnadnilo působení 

v celosvětovém měřítku, pokud lze tyto 

překážky odstranit, aniž by bylo ohroženo 

splnění cílů veřejné politiky, z nichž 

vycházejí; vzhledem k tomu, že je třeba, 

aby byla zachována opatření potřebná k 

dosažení legitimních cílů veřejných 

politik; 
 

vypouští se 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Pozměňovací návrh  62 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že ochrana údajů 

není ekonomickým břemenem, ale naopak 

zdrojem hospodářského růstu; vzhledem k 

tomu, že je naprosto nezbytné obnovit 

důvěru v digitální prostředí; vzhledem k 

tomu, že pro obchod se službami jsou 

datové toky nenahraditelné, avšak nikdy by 

neměly ohrozit acquis EU v oblasti 

ochrany údajů a práva na soukromí; 

M. vzhledem k tomu, že ochrana údajů by 

neměla být považována za zdroj 
hospodářského růstu, nýbrž za právní 

zásadu; vzhledem k tomu, že pro obchod 

se službami nejsou masové datové toky 

vně vnitrostátních hranic nenahraditelné a 

nikdy by neměly ohrozit acquis EU v 

oblasti ochrany údajů a práva na soukromí; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Pozměňovací návrh  63 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že TISA bude 

zahrnovat pohyb fyzických osob mezi 

zeměmi, které budou jejími členskými 

stranami, a že v tomto ohledu se se všemi 

evropskými občany musí při jejich 

přístupu na území jiných smluvních stran 

dohody zacházet stejně; 

O. vzhledem k tomu, že TISA bude 

zahrnovat pohyb pracovníků mezi zeměmi, 

které budou jejími členskými stranami, a že 

v tomto ohledu z ní vyplývá riziko, že 

přijde více nekvalifikovaných nebo málo 

placených pracovníků se špatnými 

jazykovými znalostmi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Pozměňovací návrh  64 

Marine Le Pen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. v souvislosti s probíhajícími jednáními o 

dohodě o obchodu službami předkládá 

Komisi následující doporučení: 

[...] 

Odstavec 1 se zcela nahradí tímto: 

1. v souvislosti s probíhajícími jednáními o 

dohodě o obchodu službami předkládá 

Komisi následující doporučení: 

definitivně ukončit jednání o TISA; 

Or. en 

 

 


