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27.1.2016 A8-0009/9 

Ändringsförslag  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-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 

Beaktandeled 11a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av den 

8 september 2015 om uppföljning av det 

europeiska medborgarinitiativet 

Right2Water, 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Ändringsförslag  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-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 Aa (nytt)

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Det finns en växande allmän oro över 

följderna av TiSA. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Ändringsförslag  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

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

för GUE/NGL-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 C

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Ett handelsavtal måste ge de europeiska 

konsumenternafler rättigheter och lägre 

priser, fler arbetstillfällen och skydd för 

arbetstagarna. Det måste även bidra till 

främjande av hållbar utveckling och 

företagens sociala ansvar globalt och leda 

till likvärdiga förutsättningar för Europas 

företag. Handelspolitiken bör bidra till och 

vara fullt förenlig med ILO:s agenda för 

anständigt arbete och FN:s Agenda 2030 

för hållbar utveckling. 

C. Ett handelsavtal måste ge fler 

rättigheter, fler arbetstillfällen och skydd 

för arbetstagarna, inte bara i Europa utan 

också för övriga berörda parter. Det måste 

även bidra till främjande av hållbar 

utveckling och företagens sociala ansvar 

globalt och leda till likvärdiga 

förutsättningar för Europas företag. 

Handelspolitiken bör bidra till och vara 

fullt förenlig med ILO:s agenda för 

anständigt arbete och FN:s Agenda 2030 

för hållbar utveckling. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Ändringsförslag  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A8-0009/2016Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. De europeiska företagens offensiva 

intressen när det gäller offentliga 

upphandlingar rättfärdigar inte att våra 

handelspartner påtvingas ekonomiska 

modeller som får till följd att 

myndigheterna slutar att tillhandahålla 

befolkningen grundläggande offentliga 

tjänster. 

Or. en 
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27.1.2016A8-0009/13 

Ändringsförslag  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-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 Cb (nytt)

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Cb. Även om handelsavtal påverkar 

kvinnor och män på olika sätt på grund 

av bristande jämställdhet inom vissa 

sektorer togs ingen hänsyn till kravet på 

större betoning av införlivandet av 

jämställdhetsfrågor under det offentliga 

samrådet om tjänstehandelsavtalet. 

Dessutom saknas ett tillräckligt 

samförstånd om hur man ska införliva 

jämställdhetsfrågor på handelsområdet. 

För närvarande har 

jämställdhetsdimensionen endast i 

begränsad utsträckning införlivats i 

handelspolitiken och handelsavtalen. Det 

återstår ännu att till fullo utreda 

jämställdhetseffekterna av den pågående 

liberaliseringen av handeln.  

Or. en 
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27.1.2016A8-0009/14 

Ändringsförslag  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-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 Cc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Cc. Den offentliga upphandlingen 

ifrågasätts allt mer inom EU, vilket börjat 

med återkommunaliseringen av 

vattentjänster. Detta pekar på de misstag 

som begåtts i form av överdriven 

liberalisering. Myndigheternas möjlighet 

att återta kontrollen över tjänster eller 

koncessioner bör inte begränsas av 

handelsavtal eller därmed 

sammanhängande juridiska mekanismer. 

Or. en 
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27.1.2016A8-0009/15 

Ändringsförslag  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

för GUE/NGL-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 F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. TiSA är en möjlighet för EU att befästa 

sin ställning som världens största exportör 

av tjänster; EU svarade 2013 för 25 % av 

den globala tjänsteexporten och 

uppvisade ett handelsöverskott på 

170 miljarder euro. Värdet på EU:s 

tjänsteexport har fördubblats under de 

senaste tio åren och uppgick 2014 till 728 

miljarder euro. Tjänstesektorn sysselsätter 

nästan 70 % av EU:s arbetskraft och står 

för 40 % av värdet på de varor som 

exporteras från Europa. 90 % av de nya 

arbetstillfällen som kommer att skapas i 

EU mellan 2013 och 2025 kommer att 

vara baserade på tjänstesektorerna. Detta 

avtal har potential att främja skapandet 

av arbetstillfällen inom EU. 

F. Det behöver inte vara nödvändigt att 

underteckna TiSA, med tanke på att 

värdet på EU:s tjänsteexport har 

fördubblats under de senaste tio åren 

och 2014 uppgick till 728 miljarder euro 

och att tjänstesektorn sysselsätter nästan 

70 % av EU:s arbetskraft och står för 40 % 

av värdet på de varor som exporteras från 

Europa. Liberaliseringen av tjänster har 

redan nått en tillräcklig nivå och det 

behövs inga ytterligare förhandlingar om 

liberalisering. En modernisering av 

bestämmelserna om handel med tjänster 

skulle kunna åstadkommas genom 

utvärdering och översyn av Gats. 

Or. en 
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27.1.2016A8-0009/16 

Ändringsförslag  16 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

för GUE/NGL-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 G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Tjänstehandeln är en motor för 

sysselsättning och tillväxt i EU, och detta 

kan stärkas genom TiSA-avtalet. 

G. Tjänstehandeln skulle kunna vara en 

motor för anständigt arbete och tillväxt för 

alla i EU, och detta kan stärkas genom 

TiSA-avtalet. 

Or. en 
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27.1.2016A8-0009/17 

Ändringsförslag  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-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 I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Andra handelshinder än tullar svarar i 

genomsnitt för mer än 50 % av kostnaden 

för gränsöverskridande tjänster. De drabbar 

i oproportionerligt hög grad små och 

medelstora företag, som utgör en tredjedel 

av EU:s tjänsteexportörer och som ofta 

saknar de mänskliga och ekonomiska 

resurser som krävs för att övervinna 

hindren. Om onödiga hinder togs bort 

skulle små och medelstora företag lättare 

kunna nå ut på den internationella 

marknaden, förutsatt att dessa hinder kan 

avlägsnas utan att man äventyrar 

uppnåendet av de offentligpolitiska mål 

som ligger till grund för dem. Åtgärder 

som behövs för att uppnå legitima 

offentligpolitiska mål bör bibehållas. 

I. Andra handelshinder än tullar svarar i 

genomsnitt för mer än 50 % av kostnaden 

för gränsöverskridande tjänster. De drabbar 

i oproportionerligt hög grad små och 

medelstora företag, men är också en viktig 

resurs för att skydda dessa mot illojal 

konkurrens. Om onödiga hinder togs bort 

skulle små och medelstora företag lättare 

kunna nå ut på den internationella 

marknaden, förutsatt att dessa hinder kan 

avlägsnas utan att man äventyrar 

uppnåendet av de offentligpolitiska mål 

som ligger till grund för dem. Åtgärder 

som behövs för att uppnå legitima 

offentligpolitiska mål bör bibehållas. 

Or. en 
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27.1.2016A8-0009/18 

Ändringsförslag  18 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-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. Minskningar av eller neddragningar 

inom tillhandahållandet av offentliga 

tjänster medför vanligtvis att arbetet, 

kostnaderna och riskerna flyttas över till 

ekonomin för obetalt omsorgs- och 

hushållsarbete, som framför allt utförs av 

kvinnor, vilket får till följd att 

jämställdheten hämmas. 

Or. en 

 

 

 


