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27.1.2016 A8-0009/2 

Ändringsförslag  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. De horisontella förbehållen för en 

bred uppsättning offentliga tjänster kan 

inte i tillräcklig grad skydda de offentliga 

tjänsterna, eftersom många tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse, särskilt 

sociala tjänster, hälso- och sjukvård och 

utbildning, i vissa medlemsstater är delvis 

privatfinansierade. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Ändringsförslag  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led a – led viiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  viiia. Kommissionen uppmanas att införa 

en översynsklausul för att fastställa en 

mekanism som gör det möjligt för en part 

att frånträda avtalet, eller att upphäva 

eller avbryta åtaganden om liberalisering 

av en tjänst, särskilt i händelse av 

överträdelser av arbetsskydds- och 

socialskyddsnormer. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Ändringsförslag  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i. Kommissionen uppmanas att hålla 

offentliga och audiovisuella tjänster 

utanför avtalets tillämpningsområde, att gå 

fram försiktigt när det gäller kulturella 

tjänster, utan att det påverkar EU:s 

åtaganden inom Gats, och att sträva efter 

ambitiösa åtaganden över gränserna för 

parter, sektorer och förvaltningsnivåer, 

särskilt ett ytterligare öppnande av 

utländska marknader med avseende på 

offentlig upphandling, telekommunikation, 

transport och finansiella och yrkesmässiga 

tjänster. 

i. Kommissionen uppmanas att hålla både 

offentlig- och privatfinansierade 
offentliga och audiovisuella tjänster 

utanför avtalets tillämpningsområde, att gå 

fram försiktigt när det gäller kulturella 

tjänster, utan att det påverkar EU:s 

åtaganden inom Gats, och att sträva efter 

ambitiösa åtaganden över gränserna för 

parter, sektorer och förvaltningsnivåer, 

särskilt ett ytterligare öppnande av 

utländska marknader med avseende på 

offentlig upphandling, telekommunikation, 

transport och finansiella och yrkesmässiga 

tjänster. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Ändringsförslag  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led iv 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iv. Kommissionen uppmanas att avslå 

tillämpningen av standstill- och 

ratchetklausuler i förbindelse med 

åtaganden för marknadstillträde och att 

avslå deras tillämpning på känsliga 

sektorer, såsom offentliga och kulturella 

tjänster, offentlig upphandling, leveranssätt 

4, transport och finansiella tjänster. 

Kommissionen uppmanas att lämna 

tillräcklig flexibilitet för att föra tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse tillbaka under 

offentlig kontroll. Kommissionen 

uppmanas att bevara EU:s och 

medlemsstaternas rätt att modifiera sin lista 

över åtaganden i enlighet med Gats. 

iv. Kommissionen uppmanas att avslå 

tillämpningen av standstill- och 

ratchetklausuler i förbindelse med samtliga 

åtaganden för marknadstillträde och 

åtaganden för nationell behandling och 

att avslå deras tillämpning på känsliga 

sektorer, såsom offentliga och kulturella 

tjänster, offentlig upphandling, 

leveranssätt 4, transport och finansiella 

tjänster. Kommissionen uppmanas att 

lämna tillräcklig flexibilitet för att föra 

tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

tillbaka under offentlig kontroll. 

Kommissionen uppmanas att bevara EU:s 

och medlemsstaternas rätt att modifiera sin 

lista över åtaganden i enlighet med Gats. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Ändringsförslag  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led xia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  xia. Kommissionen uppmanas att 

säkerställa att avtalet omfattar ett 

förenklat förfarande för frånträde.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Ändringsförslag  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led i – led v 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

v. Kommissionen uppmanas att uppmuntra 

medlemsstaterna att involvera och samråda 

med sina nationella parlament samt lokala 

och regionala myndigheter och hålla dessa 

informerade om de pågående 

förhandlingarna. 

v. Kommissionen uppmanas att uppmuntra 

medlemsstaterna att involvera och samråda 

med sina nationella parlament samt lokala 

och regionala myndigheter och hålla dessa 

informerade om de pågående 

förhandlingarna. Kommissionen 

uppmanas att uppmana rådet att se till att 

TiSA blir ett blandat avtal. 

Or. en 



 

AM\1084708SV.doc  PE576.507v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

27.1.2016 A8-0009/8 

Ändringsförslag  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till fullo beakta denna 

resolution och att lämna ett svar inom sex 

månader från dess antagande. 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till fullo beakta denna 

resolution och att lämna ett svar inom sex 

månader från dess antagande. 

Kommissionen uppmanas att lämna 

förhandlingarna om TiSA om inte 

samtliga ovanstående rekommendationer 

genomförs. 

Or. en 

 

 


