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27.1.2016 A8-0009/55 

Grozījums Nr.  55 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā TiSA sarunu mērķim vajadzētu 

būt efektīva starptautiskā regulējuma 

panākšanai, nevis iekšējā regulējuma 

vājināšanai; 

A. tā kā TiSA sarunas ietver starptautisku 

regulējumu un regulēšanas 

neiespējamību; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Grozījums Nr.  56 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā jebkurā tirdzniecības nolīgumā 

jāparedz vairāk tiesību un zemākas cenas 

Eiropas patērētājiem, vairāk darbvietu un 

lielāku darba ņēmēju aizsardzību; tā kā 

tam ir arī jāveicina ilgtspējīga attīstība, 

uzņēmumu sociālā atbildība starptautiskā 

līmenī un vienlīdzīgi konkurences apstākļi 

Eiropas uzņēmumiem; tā kā tirdzniecības 

politikai vajadzētu papildināt un būt 

pilnīgi saskaņotai ar SDO pienācīga 

darba nodrošināšanas programmu un 

ANO ilgtspējīgas attīstības plānu līdz 

2030. gadam; 

C. tā kā ar šo tirdzniecības nolīgumu var 

tikt iznīcinātas vairākas darbvietas 

pakalpojumu nozarē; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Grozījums Nr.  57 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā visiem tirdzniecības nolīgumiem 

jānodrošina mūsu uzņēmumiem piekļuve 

tirgum ārvalstīs un drošības sistēma mūsu 

iedzīvotājiem vietējā līmenī; tā kā TiSA 

būtu jāpalielina piekļuve ārvalstu tirgiem, 

jāveicina paraugprakse un jāveido 

globalizācija, lai nodrošinātu, ka tā 

atspoguļo ES vērtības, principus un 

intereses, kā arī palīdz uzplaukt ES 

uzņēmumiem globālo vērtības ķēžu 

laikmetā; tā kā patērētāju tiesības un 

sociālie un vides standarti nav 

tirdzniecības šķēršļi, bet gan 

neapspriežami stratēģijas „Eiropa 2020” 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

izaugsmei pamatelementi; tā kā ES 

tirdzniecības politikā ir jāievēro LESD 

174. pantā noteiktie mērķi attiecībā uz 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju; tā kā pakalpojumu sniegšana 

ES ir balstīta uz vispārēju pieejamību, 

kvalitāti, drošību, saprātīgu cenu un 

vienlīdzīgu attieksmi, kas ir vienmēr 

jānodrošina visās pilsētās un reģionos; tā 

kā ES būtu jāveicina dzimumu līdztiesība 

starptautiskā līmenī; 

D. tā kā starptautisks regulējums ietver 

noteikumus, kas nav pielāgoti Eiropas 

patērētāju interesēm; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Grozījums Nr.  58 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā, ņemot vērā mūsu tautsaimniecības 

un starptautiskās tirdzniecības 

globalizāciju, jaunu pakalpojumu radīšanu 

un digitalizāciju, ir nepieciešama 

steidzama politiska rīcība, lai uzlabotu 

starptautiskos noteikumus; tā kā ES 

interesēs ir stiprināt starptautiskus 

tirdzniecības noteikumus, lai pārvaldītu 

globālās piegādes ķēdes; tā kā 

daudzpusējā tirdzniecības sistēma 

joprojām ir efektīvākais regulējums, lai 

visā pasaulē panāktu atvērtu un godīgu 

tirdzniecību; 

E. tā kā, ņemot vērā mūsu tautsaimniecības 

un starptautiskās tirdzniecības 

globalizāciju, jaunu pakalpojumu radīšanu 

un digitalizāciju, ir jāaptur šī pārmērīgā 

globalizācija, jo valstīm ir jānodrošina 

reglamentēšanas tiesības; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Grozījums Nr.  59 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā pakalpojumu tirdzniecība veicina 

darbvietu radīšanu un izaugsmi ES, ko 

varētu stiprināt TiSA; 

G. tā kā pakalpojumu tirdzniecība apdraud 

daudzas darbvietas un pakalpojumu 

nozarē strādājošo atalgojuma līmeni; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Grozījums Nr.  60 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā daudzi nozīmīgi tirgi, turklāt arī 

jaunietekmes valstīs, joprojām nav 

pieejami Eiropas uzņēmumiem; tā kā 

nevajadzīgie pakalpojumu tirdzniecības 

šķēršļi, kas, pārvēršot tos ekvivalentos 

tarifos, veido 15 % Kanādā, 16 % Japānā, 

25 % Dienvidkorejā, 44 % Turcijā un 68 % 

Ķīnā, joprojām liedz Eiropas uzņēmumiem 

pilnībā izmantot savas konkurētspējas 

priekšrocības; tā kā ES, kurā pakalpojumu 

ierobežojumu tarifu ekvivalents ir tikai 

6 %, ir ievērojami atvērtāka salīdzinājumā 

ar lielāko daļu tās partneru; tā kā ES būtu 

jāizmanto sava pozīcija kā svarīgākajai 

pakalpojumu importētājai un 

eksportētājai, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus, paredzot 

savstarpēju tirgus piekļuvi un godīgu 

konkurenci; 

H. tā kā daudzi nozīmīgi tirgi, turklāt arī 

jaunietekmes valstīs, joprojām nav 

pieejami Eiropas uzņēmumiem; tā kā 

nevajadzīgie pakalpojumu tirdzniecības 

šķēršļi, kas, pārvēršot tos ekvivalentos 

tarifos, veido 15 % Kanādā, 16 % Japānā, 

25 % Dienvidkorejā, 44 % Turcijā un 68 % 

Ķīnā, joprojām liedz Eiropas uzņēmumiem 

pilnībā izmantot savas konkurētspējas 

priekšrocības; tā kā ES, kurā pakalpojumu 

ierobežojumu tarifu ekvivalents ir tikai 6 

%, ir ievērojami atvērtāka salīdzinājumā ar 

lielāko daļu tās partneru; tā kā ES būtu 

jānodrošina tikpat liela aizsardzība 

saviem iedzīvotājiem un uzņēmumiem kā 

citās pasaules valstīs; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Grozījums Nr.  61 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā ar tarifiem nesaistīti šķēršļi, kas 

veido vidēji vairāk nekā 50 % no 

pārrobežu pakalpojumu izmaksām, 

nesamērīgi ietekmē mazos un vidējos 

uzņēmumus (MVU), kuri nodrošina 

trešdaļu no ES pakalpojumu eksporta un 

kuriem bieži trūkst cilvēkresursu un 

finanšu resursu, kas vajadzīgi šo šķēršļu 

novēršanai; tā kā nevajadzīgo šķēršļu 

likvidēšana sekmētu MVU 

internacionalizāciju, ja vien šos šķēršļus 

var novērst, neapdraudot to pamatā 

esošos sabiedriskās politikas principus; tā 

kā jāturpina īstenot nepieciešamie 

pasākumi, lai īstenotu likumīgus 

sabiedriskās politikas mērķus; 

svītrots 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Grozījums Nr.  62 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā datu aizsardzība ir nevis 

ekonomikas traucēklis, bet gan 
ekonomikas izaugsmes avots; tā kā 

uzticēšanās atgūšana digitālajā pasaulē ir 

ļoti būtiska; tā kā datu plūsmas ir 

nepieciešamas pakalpojumu tirdzniecībai, 

taču tās nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt 

ES tiesību aktu kopumu par datu 

aizsardzību un tiesības uz privātumu; 

M. tā kā datu aizsardzība būtu jāuzskata 

nevis par ekonomikas izaugsmes avotu, 

bet gan par juridisko principu; tā kā 

milzīgas datu plūsmas ārpus valsts 

robežām nav nepieciešamas pakalpojumu 

tirdzniecībai, un tās nekādā gadījumā 

nedrīkst pārkāpt ES tiesību aktu kopumu 

par datu aizsardzību un tiesības uz 

privātumu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Grozījums Nr.  63 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā TiSA izraisīs fizisku personu 

pārvietošanos starp valstīm, kuras ir tā 

puses, un tā kā šajā ziņā visiem Eiropas 

pilsoņiem jāsaņem vienlīdzīga attieksme 

attiecībā uz viņu piekļuvi citu nolīguma 

pušu teritorijai; 

O. Tā kā TiSA izraisīs darba ņēmēju 

pārvietošanos starp valstīm, kuras ir 

nolīguma puses, un šajā sakarā var rasties 

risks, ka tiek ievests vairāk nekvalificētu 

un/vai zemu atalgotu darba ņēmēju ar 

vājām valodu prasmēm; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Grozījums Nr.  64 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. saistībā ar patlaban notiekošajām 

sarunām par pakalpojumu tirdzniecības 

nolīgumu iesniedz Komisijai šādus 

ieteikumus: 

[...] 

1. punkts pilnībā jāaizstāj ar šādu tekstu: 

1. saistībā ar patlaban notiekošajām 

sarunām par pakalpojumu tirdzniecības 

nolīgumu iesniedz Komisijai šādus 

ieteikumus: 

pilnībā izbeigt TiSA sarunas; 

Or. en 

 

 


