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27.1.2016 A8-0009/19 

Ändringsförslag  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 

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 Ma (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ma. I de pågående förhandlingarna råder 

brist på insyn, opartiska 

konsekvensbedömningar saknas och det 

finns en påtaglig obalans mellan 

intressenter å ena sidan och 

civilsamhället å den andra när det gäller 

samråd och deltagande. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Ändringsförslag  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 

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 

Punkterna 1 och 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet riktar, med 

avseende på de pågående 

förhandlingarna om avtalet om handel 

med tjänster, följande rekommendationer 

till kommissionen: 

Punkterna 1 och 2 ska i sin helhet ersättas 

med följande: 

(…)   

vi. Kommissionen uppmanas att bjuda in 

företrädare för lokala och regionala 

myndigheter, som på EU-nivå företräds 

av Regionkommittén, till de dialoger som 

man anordnar i början och slutet av varje 

förhandlingsrunda. 

 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till fullo beakta denna 

resolution och att lämna ett svar inom sex 

månader från dess antagande. 

1. Kommissionen uppmanas att lämna 

förhandlingarna om TiSA-avtalet, 

eftersom detta avtal skulle äventyra EU:s 

tjänstenormer, arbetstillfällen (inklusive 

arbetstillfällen av god kvalitet), de 

offentliga tjänsterna för 

unionsmedborgarna och 

medlemsstaternas rätt till reglering. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Ändringsförslag  21 

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

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

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 

Punkt 1 – led a – led ii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ii. Kommissionen uppmanas att upprepa 

sitt stöd för ambitiösa, omfattande och 
välavvägda förhandlingar, som bör frigöra 

den outnyttjade potentialen på en mer 

integrerad global tjänstemarknad, och 

samtidigt förebygga social, miljömässig 

och ekonomisk dumpning och fullt ut 

garantera att EU:s regelverk efterlevs. 

Kommissionen uppmanas att utforma och 

reglera globaliseringen och att stärka 

internationella standarder, samtidigt som 

rätten att lagstifta och att fullfölja legitima 

offentligpolitiska mål, såsom folkhälsa, 

säkerhet och miljö, rättsligen säkras. 

Kommissionen uppmanas att säkra ett ökat 

marknadstillträde för EU:s 

tjänsteleverantörer, däribland små och 

medelstora företag, inom viktiga sektorer, 

men att samtidigt ge utrymme för särskilda 

undantag för känsliga sektorer, bl.a. alla 

offentliga tjänster. Kommissionen 

uppmanas att se till att dessa förhandlingar 

ger ett tydligt och betydande bidrag till 

skapande av arbetstillfällen och 

inkluderande tillväxt, och sätter ambitiösa 

standarder för 2000-talets tjänstehandel. 

Kommissionen uppmanas även att 

respektera EU:s och medlemsstaternas 

politiska, sociala och kulturella modeller 

ii. Kommissionen uppmanas att sträva 

efter välavvägda förhandlingar, som bör 

förebygga social, miljömässig och 

ekonomisk dumpning och fullt ut garantera 

att EU:s regelverk efterlevs. 

Kommissionen uppmanas att utforma och 

reglera globaliseringen och att stärka 

internationella standarder, samtidigt som 

rätten att lagstifta och att fullfölja legitima 

offentligpolitiska mål, såsom folkhälsa, 

säkerhet och miljö, rättsligen säkras. 

Kommissionen uppmanas att ge utrymme 

för särskilda undantag för känsliga 

sektorer, bl.a. alla offentliga tjänster. 

Kommissionen uppmanas att se till att 

dessa förhandlingar ger ett tydligt och 

betydande bidrag till skapande av 

arbetstillfällen och inkluderande tillväxt, 

och sätter ambitiösa standarder för 2000-

talets tjänstehandel. Kommissionen 

uppmanas även att respektera EU:s och 

medlemsstaternas politiska, sociala och 

kulturella modeller samt de grundläggande 

principer som fastställs i EU:s fördrag, 

inklusive dem som ingår i EU:s stadga om 

de grundläggande rättigheterna, såsom 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

att främja och värna mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatsprincipen i hela 
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samt de grundläggande principer som 

fastställs i EU:s fördrag, inklusive dem 

som ingår i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, såsom 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

att främja och värna mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatsprincipen i hela 

världen. 

världen. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Ändringsförslag  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 

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 

Punkt 1 – led a – led iii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iii. Kommissionen uppmanas att eftersträva 

multilateralisering och att motsätta sig 

eventuella bestämmelser eller bilagor som 

skulle förhindra detta, vilket skulle vara 

oförenligt med Gats och hindra framtida 

integrering i WTO-systemet. 

Kommissionen uppmanas att godkänna nya 

parter på villkor att dessa accepterar redan 

avtalade regler och ambitionsnivåer. 

Kommissionen uppmanas att uppmuntra ett 

bredare deltagande i förhandlingarna. 

Kommissionen uppmanas att beakta att 

både de största hindren och den största 

tillväxtpotentialen för tjänstehandeln finns 

i Briks- och Mint-länderna. Kommissionen 

uppmanas att erkänna dessa länders 

betydelse för EU som exportdestinationer 

med en växande medelklass, som 

leverantörer av intermediära produkter och 

som viktiga nav i globala värdekedjor.  

Kommissionen uppmanas att bana väg för 

engagerade tillväxtekonomiers och 

dynamiska ekonomiers deltagande och att 

på nytt stödja Kinas begäran om att delta i 

förhandlingarna. Kommissionen uppmanas 

att se till att alla deltagare i TiSA åtar sig 

att multilateralisera resultatet av 

förhandlingarna, samt att se till att särskild 

iii. Kommissionen uppmanas att eftersträva 

multilateralisering och att motsätta sig 

eventuella bestämmelser eller bilagor som 

skulle förhindra detta, vilket skulle vara 

oförenligt med Gats och hindra framtida 

integrering i WTO-systemet, särskilt 

genom att garantera exklusiv användning 

av en metod med positivlistor för alla 

typer av tjänster, marknadstillträde och 

nationell behandling. Kommissionen 

uppmanas att godkänna nya parter på 

villkor att dessa accepterar redan avtalade 

regler och ambitionsnivåer. Kommissionen 

uppmanas att uppmuntra ett bredare 

deltagande i förhandlingarna. 

Kommissionen uppmanas att beakta att 

både de största hindren och den största 

tillväxtpotentialen för tjänstehandeln finns 

i Briks- och Mint-länderna. Kommissionen 

uppmanas att erkänna dessa länders 

betydelse för EU som exportdestinationer 

med en växande medelklass, som 

leverantörer av intermediära produkter och 

som viktiga nav i globala värdekedjor.  

Kommissionen uppmanas att bana väg för 

engagerade tillväxtekonomiers och 

dynamiska ekonomiers deltagande och att 

på nytt stödja Kinas begäran om att delta i 
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uppmärksamhet läggs vid 

utvecklingsländer och att bestämmelserna i 

artikel IV i Gats inkluderas i TiSA. 

förhandlingarna. Kommissionen uppmanas 

att se till att alla deltagare i TiSA åtar sig 

att multilateralisera resultatet av 

förhandlingarna, samt att se till att särskild 

uppmärksamhet läggs vid 

utvecklingsländer och att bestämmelserna i 

artikel IV i Gats inkluderas i TiSA. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Ändringsförslag  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 

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 

Punkt 1 – led a – led via (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  via. Kommissionen uppmanas att 

reflektera över att Uruguay nyligen drog 

sig ur TiSA-förhandlingarna, och att dra 

de nödvändiga slutsatserna genom att 

ägna större uppmärksamhet åt behoven 

hos de utvecklingsländer som ansluter sig 

till TiSA. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Ändringsförslag  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 

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 

Punkt 1 – led a – led viia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  viia. Kommissionen uppmanas att i TiSA-

avtalet införa ett kapitel om hållbar 

utveckling i vilket miljöskydds- och 

socialskyddsnormer fastställs, inklusive 

ILO:s grundläggande 

arbetsskyddsnormer och vidareutvecklade 

ILO-normer. Kommissionen uppmanas 

att införa en klausul som förbjuder 

försvagning av arbetstagarrättigheter 

samt socialskydds- och 

miljöskyddsnormer i samband med 

liberalisering av tjänster. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Ändringsförslag  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 

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 

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 A8-0009/26 

Ändringsförslag  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 

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 

Punkt 1 – led a – led viib (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  viiib. Kommissionen uppmanas att stå fast 

vid att avtalet bör innehålla möjligheten 

till rättslig prövning när det gäller 

inverkan på och respekten för de 

mänskliga rättigheterna i samband med 

handel med tjänster. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Ändringsförslag  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 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 

Punkt 1 – led a – led ixa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ixa. Kommissionen uppmanas att tillämpa 

en mer opartisk ekonomisk metod i de 

konsekvensbedömningar som den 

använder. 

Or. en 

 

 


