
 

AM\1084753NL.doc  PE576.507v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

27.1.2016 A8-0009/19 

Amendement  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat er in de lopende 

onderhandelingen een gebrek is aan 

transparantie, onpartijdige 

effectbeoordelingen ontbreken en er 

flagrante verschillen zijn tussen de 

raadpleging en betrokkenheid van 

belangengroepen enerzijds en het 

maatschappelijk middenveld anderzijds; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Amendement  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragrafen 1 en 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. doet de Commissie, in de context van de 

lopende TiSA-onderhandelingen, de 

volgende aanbevelingen: 

(…)  

vi. vertegenwoordigers uit te nodigen van 

plaatselijke en regionale overheden, die 

op EU-niveau worden vertegenwoordigd 

door het Comité van de Regio's, voor de 

dialogen die door de Europese Commissie 

aan het begin en aan het eind van elke 

onderhandelingsronde worden 

georganiseerd; 

2. verzoekt de Commissie voorliggende 

resolutie ten volle in acht te nemen en 

binnen zes maanden na de goedkeuring 

ervan met een antwoord te komen; 

De leden 1 en 3 dienen in hun geheel te 

worden vervangen door het volgende: 

1. verzoekt de Commissie zich terug te 

trekken uit de onderhandelingen over een 

TiSA-overeenkomst, omdat een dergelijke 

overeenkomst de EU-dienstennormen, 

banen (met inbegrip van kwalitatief 

hoogwaardige banen), de openbare 

dienstverlening voor EU-burgers en het 

reguleringsrecht van de lidstaten in 

gevaar brengt; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Amendement  21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt ii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

ii. zich nogmaals uit te spreken voor een 

ambitieuze, allesomvattende en 
evenwichtige onderhandeling, die het 

onbenutte potentieel van een meer 

geïntegreerde mondiale dienstenmarkt 

moet vrijmaken, waarbij sociale, 

economische en milieudumping wordt 

voorkomen, en het EU-acquis volledig in 

acht wordt genomen; de globalisering vorm 

te geven en te reguleren en internationale 

normen te versterken, met wettelijke 

verankering van het reguleringsrecht, en 

legitieme doelstellingen van het 

overheidsbeleid na te streven, zoals 

volksgezondheid, veiligheid en milieu; te 

zorgen voor ruimere markttoegang voor 

Europese dienstverrichters, waaronder 

kmo's, in cruciale sectoren, en daarbij 
ruimte te laten voor specifieke 

uitzonderingen ten behoeve van gevoelige 

sectoren, waaronder alle 

overheidsdiensten; ervoor te zorgen dat 

deze onderhandelingen op eerlijke en 

substantiële wijze bijdragen aan het 

scheppen van banen en inclusieve groei, en 

ambitieuze normen voor handel in diensten 

vast te leggen voor de 21e eeuw; de 

politieke, sociale en culturele modellen van 

de lidstaten en de EU te eerbiedigen, 

ii. te streven naar een evenwichtige 

onderhandeling waarbij sociale, 

economische en milieudumping moet 

worden voorkomen, en het EU-acquis 

volledig in acht moet worden genomen; de 

globalisering vorm te geven en te reguleren 

en internationale normen te versterken, met 

wettelijke verankering van het 

reguleringsrecht, en legitieme 

doelstellingen van het overheidsbeleid na 

te streven, zoals volksgezondheid, 

veiligheid en milieu; ruimte te laten voor 

specifieke uitzonderingen ten behoeve van 

gevoelige sectoren, waaronder alle 

overheidsdiensten; ervoor te zorgen dat 

deze onderhandelingen op eerlijke en 

substantiële wijze bijdragen aan het 

scheppen van banen en inclusieve groei, en 

ambitieuze normen voor handel in diensten 

vast te leggen voor de 21e eeuw; de 

politieke, sociale en culturele modellen van 

de lidstaten en de EU te eerbiedigen, 

alsook de in de EU-Verdragen vastgelegde 

grondbeginselen en de beginselen die zijn 

opgenomen in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, zoals 

gendergelijkheid; mensenrechten, 

democratie en de rechtsstaat wereldwijd te 

bevorderen en te beschermen; 
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alsook de in de EU-Verdragen vastgelegde 

grondbeginselen en de beginselen die zijn 

opgenomen in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, zoals 

gendergelijkheid; mensenrechten, 

democratie en de rechtsstaat wereldwijd te 

bevorderen en te beschermen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Amendement  22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt iii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iii. te streven naar multilateralisering en 

zich te verzetten tegen bepalingen of 

bijlagen die dit in de weg zouden staan, die 

onverenigbaar zouden zijn met de GATS 

en een hindernis zouden vormen voor een 

toekomstige opname in het WTO-systeem; 

nieuwe partijen te accepteren onder de 

voorwaarde dat zij reeds overeengekomen 

regels en ambities overnemen; deelneming 

in ruimere kring aan de 

onderhandelingsgesprekken aan te 

moedigen; voor ogen te houden dat de 

grootste belemmeringen en het grootste 

groeipotentieel op punt van handel in 

diensten in de BRICS- en MINT-landen te 

vinden zijn; te onderkennen hoe belangrijk 

die landen zijn voor de EU, als 

exportbestemming met opkomende 

middenklassen, als bron van intermediaire 

inputs en als essentiële schakel in mondiale 

waardeketens;  

de deur open te zetten voor deelname van 

geëngageerde opkomende en dynamische 

economieën en nogmaals steun uit te 

spreken voor het verzoek van China om tot 

de onderhandelingen toe te treden; te 

waarborgen dat alle TiSA-deelnemers zich 

inzetten voor de multilateralisering van het 

iii. te streven naar multilateralisering en 

zich te verzetten tegen bepalingen of 

bijlagen die dit in de weg zouden staan, die 

onverenigbaar zouden zijn met de GATS 

en een hindernis zouden vormen voor een 

toekomstige opname in het WTO-systeem, 

onder meer door de exclusieve toepassing 

van een positievelijstbenadering voor alle 

soorten dienstverlening, markttoegang en 

nationale regulering; nieuwe partijen te 

accepteren onder de voorwaarde dat zij 

reeds overeengekomen regels en ambities 

overnemen; deelneming in ruimere kring 

aan de onderhandelingsgesprekken aan te 

moedigen; voor ogen te houden dat de 

grootste belemmeringen en het grootste 

groeipotentieel op punt van handel in 

diensten in de BRICS- en MINT-landen te 

vinden zijn; te onderkennen hoe belangrijk 

die landen zijn voor de EU, als 

exportbestemming met opkomende 

middenklassen, als bron van intermediaire 

inputs en als essentiële schakel in mondiale 

waardeketens;  

de deur open te zetten voor deelname van 

geëngageerde opkomende en dynamische 

economieën en nogmaals steun uit te 

spreken voor het verzoek van China om tot 
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resultaat van de onderhandelingen; ervoor 

te zorgen dat bijzondere aandacht wordt 

besteed aan ontwikkelingslanden en dat de 

bepalingen van artikel IV van de GATS in 

de TiSA worden opgenomen; 

de onderhandelingen toe te treden; te 

waarborgen dat alle TiSA-deelnemers zich 

inzetten voor de multilateralisering van het 

resultaat van de onderhandelingen; ervoor 

te zorgen dat bijzondere aandacht wordt 

besteed aan ontwikkelingslanden en dat de 

bepalingen van artikel IV van de GATS in 

de TiSA worden opgenomen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt vi bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  vi bis. zich te beraden op de recente 

terugtrekking van Uruguay uit de TiSA-

onderhandelingen en er de nodige 

conclusies uit te trekken door meer 

aandacht te besteden aan de behoeften 

van ontwikkelingslanden die deelnemen 

aan TiSA. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Amendement  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

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

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt vii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  vii bis. een duurzaamheidshoofdstuk op te 

nemen in de TiSA waarin sociale en 

milieunormen worden opgenomen, 

waaronder de centrale IAO-

arbeidsnormen en verder ontwikkelde 

IAO-normen; een clausule op te nemen 

waarin de vermindering van de rechten 

van werknemers en de verlaging van 

sociale en milieunormen worden 

verboden wanneer diensten worden 

geliberaliseerd; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Amendement  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt viii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  viii bis. een herzieningsclausule op te 

nemen tot vaststelling van een 

mechanisme dat de partijen in staat zou 

stellen om uit de overeenkomst te stappen 

of om toezeggingen inzake de 

liberalisering van een dienst op te 

schorten of in te trekken, met name 

wanneer inbreuk wordt gepleegd op 

sociale of arbeidsnormen; 

Or. en 



 

AM\1084753NL.doc  PE576.507v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.1.2016 A8-0009/26 

Amendement  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt viii ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  viii ter. erop aan te dringen dat de 

overeenkomst door de rechter kan worden 

getoetst wat de impact op en de 

eerbiediging van de mensenrechten in het 

kader van de handel in diensten betreft; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Amendement  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt ix bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  ix bis. een minder bevooroordeelde 

economische methodologie te hanteren bij 

de door de Commissie gebruikte 

effectbeoordelingen; 

Or. en 

 

 


