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27.1.2016 A8-0009/28 

Tarkistus  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i. jätetään julkiset palvelut ja 

audiovisuaaliset palvelut sopimuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle ja 

omaksutaan varovainen lähestymistapa 

kulttuuripalveluihin rajoittamatta EU:n 

GATS-sopimuksen mukaisten 

sitoumusten noudattamista; pyritään 

kunnianhimoisiin sitoumuksiin kaikkien 

osapuolten, alojen ja hallinnon tasojen 

osalta erityisesti avaamalla edelleen 

julkisten hankintojen, televiestinnän, 

liikenteen sekä rahoitus- ja 

asiantuntijapalvelujen 

ulkomaanmarkkinoita; 

i. jätetään kaikki julkiset palvelut ja 

kulttuuripalvelut sopimuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Tarkistus  29 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – iv alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

iv. hylätään vallitsevan tilanteen 

säilyttämistä koskevan lausekkeen ja 

salpalausekkeen soveltaminen markkinoille 

pääsyä koskeviin sitoumuksiin ja hylätään 

niiden soveltaminen herkkiin aloihin, 

kuten julkisiin palveluihin ja 

kulttuuripalveluihin, julkisiin 

hankintoihin, toimintamuotoon 4, 

liikenteeseen ja rahoituspalveluihin; 

mahdollistetaan riittävä joustavuus yleistä 

taloudellista etua koskevien palvelujen 

palauttamiseksi julkiseen valvontaan; 

säilytetään EU:n ja jäsenvaltioiden oikeus 

muuttaa sitoumusten luetteloaan GATS-

sopimuksen mukaisesti; 

iv. hylätään vallitsevan tilanteen 

säilyttämistä koskevan lausekkeen ja 

salpalausekkeen soveltaminen sekä 

markkinoille pääsyä koskeviin 

sitoumuksiin että kansallista kohtelua 

koskeviin sitoumuksiin; mahdollistetaan 

riittävä joustavuus yleistä taloudellista etua 

koskevien palvelujen palauttamiseksi 

julkiseen valvontaan; säilytetään EU:n ja 

jäsenvaltioiden oikeus muuttaa sitoumusten 

luetteloaan GATS-sopimuksen mukaisesti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Tarkistus  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – vi alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

vi. valitaan kunnianhimoinen 

lähestymistapa toimintamuodossa 3 ja 

pyritään poistamaan kolmansilta mailta 

kaupallisen läsnäolon ja sijoittautumisen 

esteitä, kuten ulkomaista pääomaa 

koskevia rajoituksia ja yhteisyrityksiä 

koskevia vaatimuksia, koska näillä on 

ratkaiseva merkitys toimintamuodoissa 1 
ja 4 tarjottujen palvelujen kasvun 

lisäämisessä, samalla kun säilytetään 

EU:n laajuisten varaumien nykyinen 

taso; 

vi. valitaan varovainen lähestymistapa 

toimintamuodossa 3, koska koulutuksen, 

terveydenhuollon ja muiden 

peruspalvelujen olisi oltava yksinomaan 

julkisia palveluja; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Tarkistus  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  xii a. kannatetaan määräyksiä, joilla 

rajoitetaan julkisia hankintasopimuksia 

koskevaa kilpailua tai harjoitetaan 

syrjintää julkisten hankintasopimusten 

myöntämisessä, kun tarkoituksena on 

suosia paikallista liiketoimintaa 

esimerkiksi käyttämällä paikallista 

tuotantokapasiteettia ja työvoimaa tai 

paikallisia palveluja ja raaka-aineita 

koskevia kiintiöitä, kuten monet 

sopimuspuolet tekevät; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Tarkistus  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xii b alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  xii b. varmistetaan, että sopimuksella ei 

rajoiteta toimintapoliittista liikkumavaraa 

kielteisiin vapauttamiskokemuksiin 

vastaamiseksi ja uudelleensääntelyä 

koskevien demokraattisten vaatimusten 

täyttämiseksi (myös uudelleen 

kunnallistaminen); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Tarkistus  33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i. turvataan valtioiden rajat ylittävät 

tietovirrat kunnioittaen yleismaailmallista 

oikeutta yksityisyyteen; 

i. turvataan valtioiden rajat ylittävät 

tietovirrat vain, jos niiden osalta 

kunnioitetaan yleismaailmallista oikeutta 

yksityisyyteen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Tarkistus  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – vii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

vii. todetaan, että digitaalinen innovointi 

vauhdittaa talouskasvua ja koko talouden 

tuottavuutta; tunnustetaan, että tietovirrat 

ovat ratkaisevia tekijöitä 

palvelutaloudessa, olennainen osatekijä 

perinteisten valmistusteollisuuden 

yritysten globaalissa arvoketjussa ja 

ratkaisevia digitaalisten sisämarkkinoiden 

kehityksessä; pyritään siksi estämään 

kaikki tietojen pakollista paikantamista 

koskevat vaatimukset ja varmistamaan, 

että TiSA-sopimus sisältää tulevaisuuden 

huomioon ottavat säännöt ja estää 

digitaalisen maailman pirstaloitumisen; 

otetaan huomioon, että pakollista 

paikantamista koskevat vaatimukset, toisin 

sanoen palveluntarjoajien pakottaminen 

käyttämään paikallista infrastruktuuria 

tai olemaan läsnä paikan päällä 

palvelujen tuottamisen edellytyksenä, 

estävät ulkomaisten suorien sijoitusten 

tekemisen sopimuspuoleen tai estävät 

sopimuspuolta tekemästä ulkomaisia 

suoria sijoituksia; pyritään siksi 

mahdollisuuksien mukaan hillitsemään 

tällaisten käytäntöjen soveltamista 

Euroopassa ja sen ulkopuolella ja 

sisällytetään samalla sopimukseen 

tarvittavat poikkeukset, jotka perustuvat 

oikeutettuihin julkisiin tavoitteisiin, kuten 

kuluttajansuojaan ja perusoikeuksien 

vii. todetaan, että digitaalinen innovointi 

vauhdittaa talouskasvua ja koko talouden 

tuottavuutta; otetaan huomioon, että 

pakollista paikantamista koskevat 

vaatimukset voivat joissakin tilanteissa 

olla tarpeen, kun ne perustuvat 

oikeutettuihin julkisiin tavoitteisiin, kuten 

kuluttajansuojaan ja perusoikeuksien 

suojeluun; 
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suojeluun; 

Or. en 



 

AM\1084757FI.doc  PE576.507v01-00 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Tarkistus  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – viii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  viii a. vastustetaan digitaalisten tuotteiden 

ja palvelujen käsitettä kaupan 

vapauttamisessa ja todetaan sen sijaan, 

että tuotteiden ja palvelujen 

”digitaalisesta ulottuvuudesta” on 

neuvoteltava niiden alkuperäisen 

luokituksen yhteydessä; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Tarkistus  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Anderson 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i. varmistetaan, että mikään ei estä EU:ta ja 

sen jäsenvaltioita pitämästä yllä, 

parantamasta ja soveltamasta työ- ja 

sosiaalilainsäädäntöään, työehtosopimuksia 

ja luonnollisten henkilöiden maahantuloa 

tai tilapäistä oleskelua EU:n tai 

jäsenvaltion alueella koskevaa 

lainsäädäntöä, mukaan lukien tarvittavat 

toimet luonnollisten henkilöiden hallitun 

liikkuvuuden varmistamiseksi rajojen yli, 

kuten muun muassa maahantulon 

salliminen tai sallimisedellytykset; taataan 

työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 

jäsenvaltioon koskevan direktiivin 

96/71/EY mukaisesti, että vastaanottavan 

maan vähimmäistason työehtoja ja -oloja 

sovelletaan kaikkiin EU:n alueelle nyt ja 

tulevaisuudessa tuleviin palveluntarjoajiin; 

varmistetaan, että kaikilla Eurooppaan 

tulevilla työntekijöillä on kotimaastaan 

riippumatta työpaikallaan samat oikeudet 

kuin vastaanottavan maan kansalaisilla ja 

että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 

samasta työstä maksetaan sama palkka; 

varmistetaan, että TiSA-osapuolet 

noudattavat Kansainvälisen työjärjestön 

(ILO) kahdeksaa keskeistä yleissopimusta; 

kehotetaan kaikkia osapuolia ratifioimaan 

ja panemaan täytäntöön tärkeimmät ILO:n 

i. varmistetaan, että mikään ei estä EU:ta ja 

sen jäsenvaltioita pitämästä yllä, 

parantamasta ja soveltamasta työ- ja 

sosiaalilainsäädäntöään, työehtosopimuksia 

ja luonnollisten henkilöiden maahantuloa 

tai tilapäistä oleskelua EU:n tai 

jäsenvaltion alueella koskevaa 

lainsäädäntöä, mukaan lukien tarvittavat 

toimet luonnollisten henkilöiden hallitun 

liikkuvuuden varmistamiseksi rajojen yli, 

kuten muun muassa maahantulon 

salliminen tai sallimisedellytykset; taataan 

työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 

jäsenvaltioon koskevan direktiivin 

96/71/EY mukaisesti, että vastaanottavan 

maan vähimmäistason työehtoja ja -oloja 

sovelletaan kaikkiin EU:n alueelle nyt ja 

tulevaisuudessa tuleviin palveluntarjoajiin; 

varmistetaan, että kaikilla Eurooppaan 

tulevilla työntekijöillä on kotimaastaan 

riippumatta työpaikallaan samat oikeudet 

kuin vastaanottavan maan kansalaisilla ja 

että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 

samasta työstä maksetaan sama palkka; 

varmistetaan, että TiSA-osapuolet 

ratifioivat Kansainvälisen työjärjestön 

(ILO) kahdeksan keskeistä yleissopimusta 

ja panevat ne tehokkaasti täytäntöön; 

kehotetaan kaikkia osapuolia ratifioimaan 
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normit sekä edistämään muiden asiaa 

koskevien ILO:n yleissopimusten ja YK:n 

päätöslauselmien täytäntöönpanoa; 

varmistetaan, että EU:n alueella 

noudatetaan EU:n ja jäsenvaltioiden 

työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia; 

vahvistetaan EU:n seuranta- ja 

valvontamekanismia rikkomusten 

ehkäisemiseksi; kehotetaan jäsenvaltioita 

lisäämään työsuojelutarkastajien 

käytettävissä olevia resursseja; kootaan ja 

esitetään pikaisesti yksityiskohtaista tietoa 

siitä, miten paljon ja minkä tyyppisiä 

palveluntarjoajia EU:ssa tällä hetkellä 

toimii toimintamuodon 4 nojalla ja miten 

pitkään heidän oleskelunsa kestää; 

varmistetaan, että tietojen rajatylittävää 

saatavuutta EU:ssa parannetaan 

merkittävästi tulevaisuudessa; sisällytetään 

sopimukseen turvalauseke, jonka nojalla 

yrityksiä estetään kiertämästä tai 

heikentämästä oikeutta toteuttaa 

työtaistelutoimia työllistämällä kolmansista 

maista olevia työntekijöitä 

työehtosopimusneuvottelujen ja työriitojen 

aikana, ja sallitaan TiSA-osapuolten 

soveltaa kaikkia tarvittavia suojatoimia, jos 

painetta kohdistetaan palkkatasoon 

kotimaassa, kotimaisten työntekijöiden 

oikeudet ovat uhattuina tai muita sovittuja 

normeja rikotaan, GATS-sopimuksen 

X artiklassa asetettujen rajoitusten 

mukaisesti; kehotetaan kaikkia 

sopimuspuolia kunnioittamaan 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (OECD) monikansallisille 

yrityksille antamia toimintaohjeita; 

ja panemaan täytäntöön tärkeimmät ILO:n 

normit sekä edistämään muiden asiaa 

koskevien ILO:n yleissopimusten ja YK:n 

päätöslauselmien täytäntöönpanoa; 

varmistetaan, että EU:n alueella 

noudatetaan EU:n ja jäsenvaltioiden 

työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia; 

vahvistetaan EU:n seuranta- ja 

valvontamekanismia rikkomusten 

ehkäisemiseksi; kehotetaan jäsenvaltioita 

lisäämään työsuojelutarkastajien 

käytettävissä olevia resursseja; kootaan ja 

esitetään pikaisesti yksityiskohtaista tietoa 

siitä, miten paljon ja minkä tyyppisiä 

palveluntarjoajia EU:ssa tällä hetkellä 

toimii toimintamuodon 4 nojalla ja miten 

pitkään heidän oleskelunsa kestää; 

varmistetaan, että tietojen rajatylittävää 

saatavuutta EU:ssa parannetaan 

merkittävästi tulevaisuudessa; sisällytetään 

sopimukseen turvalauseke, jonka nojalla 

yrityksiä estetään kiertämästä tai 

heikentämästä oikeutta toteuttaa 

työtaistelutoimia työllistämällä kolmansista 

maista olevia työntekijöitä 

työehtosopimusneuvottelujen ja työriitojen 

aikana, ja sallitaan TiSA-osapuolten 

soveltaa kaikkia tarvittavia suojatoimia, jos 

painetta kohdistetaan palkkatasoon 

kotimaassa, kotimaisten työntekijöiden 

oikeudet ovat uhattuina tai muita sovittuja 

normeja rikotaan, GATS-sopimuksen 

X artiklassa asetettujen rajoitusten 

mukaisesti; kehotetaan kaikkia 

sopimuspuolia kunnioittamaan 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (OECD) monikansallisille 

yrityksille antamia toimintaohjeita; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Tarkistus  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – iii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

iii. todetaan, että toimintamuotoa 4 

koskeva liite on Euroopalle tavoiteltava 

etu, sillä EU:n ammattilaiset ovat hyvin 

koulutettuja ja halukkaita liikkumaan ja 

EU:n yritykset tarvitsevat yhä enemmän 

ulkomaisten asiantuntijoiden erityistaitoja 

Euroopassa ja omaa henkilöstöään 

Euroopan ulkopuolella uuden 

liiketoiminnan aloittamisen tueksi; 

varmistetaan, että liikkuvuudesta on etua 

sekä eurooppalaisille yrityksille että 

eurooppalaisille työntekijöille; 

iii. todetaan, että toimintamuotoa 4 

koskeva liite on Euroopalle tavoiteltava 

etu, sillä EU:n ammattilaiset ovat hyvin 

koulutettuja ja halukkaita liikkumaan ja 

EU:n yritykset tarvitsevat yhä enemmän 

ulkomaisten asiantuntijoiden erityistaitoja 

Euroopassa ja omaa henkilöstöään 

Euroopan ulkopuolella uuden 

liiketoiminnan aloittamisen tueksi; 

varmistetaan, että liikkuvuudesta on etua 

sekä eurooppalaisille yrityksille että 

eurooppalaisille työntekijöille; 

tunnustetaan, että kehitysmaiden on ehkä 

voitava suojella ammattitaitoisia ja hyvin 

koulutettuja ammattilaisiaan; vaaditaan 

tämän vuoksi, ettei oteta käyttöön 

taloudellisen tarveharkinnan soveltamista 

koskevaa yleistä kieltoa; 

Or. en 

 

 


