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27.1.2016 A8-0009/28 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

i. openbare diensten en audiovisuele 

diensten uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van de overeenkomst, 

een voorzichtige benadering van de 

culturele diensten te hanteren 

onverminderd de toezeggingen van de EU 

in de GATS; zich te beijveren voor 

ambitieuze toezeggingen over de partijen, 

sectoren en bestuursniveaus heen, met 

name voor verdere opening van 

buitenlandse markten met betrekking tot 

overheidsopdrachten, telecommunicatie, 

vervoer, financiële en professionele 

diensten; 

i. alle openbare diensten en culturele 

diensten uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van de overeenkomst; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt iv 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iv. zich te verzetten tegen de toepassing 

van standstill- en ratchetclausules op 

verbintenissen inzake markttoegang en 

zich te verzetten tegen hun toepassing op 

gevoelige sectoren, zoals overheids- en 

culturele diensten, overheidsopdrachten, 

Modus 4, vervoer en financiële diensten; 

voldoende flexibiliteit te laten om diensten 

van algemeen economisch belang opnieuw 

in overheidshanden te brengen; het recht 

van de EU en de lidstaten te handhaven om 

wijzigingen aan te brengen aan hun lijst 

van verbintenissen overeenkomstig de 

GATS; 

iv. zich te verzetten tegen de toepassing 

van standstill- en ratchetclausules op zowel 

verbintenissen inzake markttoegang als 

verbintenissen inzake nationale 

behandeling; voldoende flexibiliteit te 

laten om diensten van algemeen 

economisch belang opnieuw in 

overheidshanden te brengen; het recht van 

de EU en de lidstaten te handhaven om 

wijzigingen aan te brengen aan hun lijst 

van verbintenissen overeenkomstig de 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Amendement  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 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 over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt vi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

vi. een ambitieuze benadering te volgen in 

Modus 3 door te ijveren voor wegneming 

van belemmeringen in derde landen tegen 

commerciële aanwezigheid en vestiging, 

zoals plafonds voor buitenlandse 

deelnemingen en vereisten voor joint 

ventures, hetgeen van cruciaal belang is 

voor de blijvende groei van diensten die in 

het kader van Modus 1 en 4 worden 

verleend, met behoud van het huidige 

niveau van voor de hele EU geldende 

voorbehouden; 

vi. een voorzichtige benadering te volgen 

in Modus 3, aangezien sectoren zoals 

onderwijs, gezondheidszorg en andere 

primaire diensten uitsluitend in publieke 

handen dienen te zijn; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Amendement  31 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  xii bis. de bepalingen te ondersteunen die 

de concurrentie bij openbare 

aanbestedingen beperken of voor een 

verschillende behandeling bij de gunning 

van overheidsopdrachten zorgen, voor 

zover zij tot doel hebben de plaatselijke 

activiteit te bevorderen, bijvoorbeeld via 

quota voor het gebruik van plaatselijke 

productiecapaciteit, arbeidskrachten of 

het gebruik van plaatselijke diensten en 

materialen, zoals het geval is bij 

verschillende partijen bij de 

onderhandelingen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt xii ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  xii ter. ervoor te zorgen dat de 

overeenkomst de beschikbare 

beleidsruimte om te reageren op negatieve 

ervaringen met liberalisering en om 

gehoor te geven aan democratische 

verzoeken om herregulering (met inbegrip 

van het opnieuw onder gemeentelijk 

beheer brengen) niet beperkt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Amendement  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter c – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

i. te waarborgen dat grensoverschrijdende 

gegevensstromen het universele recht op 

privacy ontzien; 

i. grensoverschrijdende gegevensstromen 

slechts te waarborgen wanneer deze in 

overeenstemming zijn met het universele 

recht op privacy;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Amendement  34 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter c – punt vii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

vii. te erkennen dat digitale innovatie een 

drijvende kracht is voor economische groei 

en productiviteit in de gehele economie; te 

erkennen dat gegevensstromen een 

cruciale drijvende kracht achter de 

diensteneconomie zijn, een essentieel 

element vormen van de mondiale 

waardeketen van traditionele verwerkende 

bedrijven en van wezenlijk belang zijn 

voor de ontwikkeling van de digitale 

interne markt; daarom te streven naar een 

algeheel verbod op vereisten van 

gedwongen gegevenslokalisering en 

ervoor te zorgen dat de TiSA bepalingen 

bevat die de tand des tijds kunnen 

doorstaan en versnippering van de 

digitale wereld voorkomt; in overweging te 

nemen dat vereisten van gedwongen 

lokalisering, waardoor dienstverrichters 

gedwongen worden gebruik te maken van 

de lokale infrastructuur of een lokale 

vestiging moeten oprichten als 

voorwaarde voor het verlenen van 

diensten, ontmoedigend werkt voor 

rechtstreekse buitenlandse investeringen 

van en naar een partij; zich daarom tot 

het uiterste in te spannen om dergelijke 

praktijken binnen en buiten Europa zo 

veel mogelijk te bedwingen en 

tegelijkertijd ruimte te bieden voor de 

vii. te erkennen dat digitale innovatie een 

drijvende kracht is voor economische groei 

en productiviteit in de gehele economie; in 

overweging te nemen dat vereisten van 

gedwongen lokalisering onder bepaalde 

omstandigheden noodzakelijk kunnen zijn 
op basis van legitieme openbare 

doeleinden, zoals 

consumentenbescherming en de 

bescherming van grondrechten; 
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nodige uitzonderingen op basis van 

legitieme openbare doeleinden, zoals 

consumentenbescherming en de 

bescherming van grondrechten; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

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

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  viii bis. zich te verzetten tegen het concept 

van digitale producten en diensten bij de 

handelsliberalisering en in plaats daarvan 

te herhalen dat de "digitale dimensie" 

van producten en diensten moet worden 

besproken in het kader van hun 

respectievelijke oorspronkelijke 

classificaties; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter d – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

i. te zorgen dat niets in de TiSA de EU en 

de lidstaten kan beletten hun arbeids- en 

sociale regelgeving en collectieve 

overeenkomsten te handhaven, te 

verbeteren en toe te passen of maatregelen 

te treffen om de binnenkomst van 

natuurlijke personen of hun korte verblijf 

op het grondgebied van de EU of de 

lidstaten te reguleren, met inbegrip van 

maatregelen die nodig zijn om het ordelijke 

verkeer van personen over de grenzen te 

waarborgen, zoals maatregelen met 

betrekking tot toelating of voorwaarden 

voor toelating; in overeenstemming met 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers te 

waarborgen dat de minimale 

arbeidsvoorwaarden van het gastland van 

toepassing zijn op dienstverrichters die 

naar de EU komen, vandaag en in de 

toekomst; te waarborgen dat alle 

werknemers die naar Europa komen, 

ongeacht hun land van herkomst, dezelfde 

arbeidsrechten genieten als onderdanen van 

hun gastland en dat het beginsel van gelijk 

loon voor gelijk werk wordt geëerbiedigd; 

ervoor te zorgen dat de acht basisverdragen 

van de Internationale Arbeidsorganisatie 

i. te zorgen dat niets in de TiSA de EU en 

de lidstaten kan beletten hun arbeids- en 

sociale regelgeving en collectieve 

overeenkomsten te handhaven, te 

verbeteren en toe te passen of maatregelen 

te treffen om de binnenkomst van 

natuurlijke personen of hun korte verblijf 

op het grondgebied van de EU of de 

lidstaten te reguleren, met inbegrip van 

maatregelen die nodig zijn om het ordelijke 

verkeer van personen over de grenzen te 

waarborgen, zoals maatregelen met 

betrekking tot toelating of voorwaarden 

voor toelating; in overeenstemming met 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers te 

waarborgen dat de minimale 

arbeidsvoorwaarden van het gastland van 

toepassing zijn op dienstverrichters die 

naar de EU komen, vandaag en in de 

toekomst; te waarborgen dat alle 

werknemers die naar Europa komen, 

ongeacht hun land van herkomst, dezelfde 

arbeidsrechten genieten als onderdanen van 

hun gastland en dat het beginsel van gelijk 

loon voor gelijk werk wordt geëerbiedigd; 

ervoor te zorgen dat de acht basisverdragen 

van de Internationale Arbeidsorganisatie 
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(IAO) door de landen die partij zijn bij de 

TiSA worden geëerbiedigd; alle partijen te 

verzoeken om de belangrijkste normen van 

de Internationale Arbeidsorganisatie te 

bekrachtigen en uit te voeren en andere 

relevante IAO-verdragen en VN-resoluties 

te bevorderen; te waarborgen dat de 

arbeidswetgeving en de collectieve 

arbeidsovereenkomsten van de EU en haar 

lidstaten worden geëerbiedigd op EU-

grondgebied; het EU-toezichts- en 

handhavingsmechanisme te versterken om 

overtredingen te ontmoedigen; er bij de 

lidstaten op aan te dringen meer middelen 

beschikbaar te maken voor 

arbeidsinspecties; met spoed gedetailleerde 

informatie te verzamelen en te presenteren 

over het aantal en het soort 

dienstverrichters dat momenteel in 

Modus 4 actief is in de EU, met inbegrip 

van de duur van hun verblijf; in de 

toekomst voor een veel efficiëntere 

grensoverschrijdende toegang tot gegevens 

binnen de EU te zorgen; een 

veiligheidsclausule op te nemen om te 

voorkomen dat bedrijven het recht om 

vakbondsactie te voeren omzeilen of 

ondermijnen door tijdens onderhandelingen 

over collectieve arbeidsovereenkomsten en 

arbeidsgeschillen gebruik te maken van 

werknemers uit derde landen en de TiSA-

deelnemers in staat te stellen alle nodige 

voorzorgsmaatregelen toe te passen 

mochten nationale lonen onder druk komen 

te staan, de rechten van nationale 

werknemers in het gedrang komen of 

andere overeengekomen normen 

overtreden worden, in overeenstemming 

met de beperkingen zoals vastgesteld in 

artikel X van de GATS; alle 

overeenkomstsluitende partijen ertoe aan te 

moedigen om de belangrijkste richtsnoeren 

van de OESO voor multinationale 

ondernemingen na te leven; 

(IAO) door de landen die partij zijn bij de 

TiSA worden geratificeerd en doeltreffend 

ten uitvoer worden gelegd; alle partijen te 

verzoeken om de belangrijkste normen van 

de Internationale Arbeidsorganisatie te 

bekrachtigen en uit te voeren en andere 

relevante IAO-verdragen en VN-resoluties 

te bevorderen; te waarborgen dat de 

arbeidswetgeving en de collectieve 

arbeidsovereenkomsten van de EU en haar 

lidstaten worden geëerbiedigd op EU-

grondgebied; het EU-toezichts- en 

handhavingsmechanisme te versterken om 

overtredingen te ontmoedigen; er bij de 

lidstaten op aan te dringen meer middelen 

beschikbaar te maken voor 

arbeidsinspecties; met spoed gedetailleerde 

informatie te verzamelen en te presenteren 

over het aantal en het soort 

dienstverrichters dat momenteel in 

Modus 4 actief is in de EU, met inbegrip 

van de duur van hun verblijf; in de 

toekomst voor een veel efficiëntere 

grensoverschrijdende toegang tot gegevens 

binnen de EU te zorgen; een 

veiligheidsclausule op te nemen om te 

voorkomen dat bedrijven het recht om 

vakbondsactie te voeren omzeilen of 

ondermijnen door tijdens onderhandelingen 

over collectieve arbeidsovereenkomsten en 

arbeidsgeschillen gebruik te maken van 

werknemers uit derde landen en de TiSA-

deelnemers in staat te stellen alle nodige 

voorzorgsmaatregelen toe te passen 

mochten nationale lonen onder druk komen 

te staan, de rechten van nationale 

werknemers in het gedrang komen of 

andere overeengekomen normen 

overtreden worden, in overeenstemming 

met de beperkingen zoals vastgesteld in 

artikel X van de GATS; alle 

overeenkomstsluitende partijen ertoe aan te 

moedigen om de belangrijkste richtsnoeren 

van de OESO voor multinationale 

ondernemingen na te leven; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter d – punt iii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iii. te erkennen dat de bijlage over Modus 4 

een offensief belang voor Europa inhoudt, 

aangezien EU-professionals goed opgeleid 

en mobiel zijn en EU-ondernemingen 

steeds vaker binnen Europa de specifieke 

kunde van buitenlandse professionals en 

buiten Europa die van hun eigen 

werknemers nodig hebben om nieuwe 

bedrijfsactiviteiten te kunnen opzetten; 

ervoor te zorgen dat deze mobiliteit niet 

alleen voordelig is voor Europese 

bedrijven, maar ook voor Europese 

werknemers; 

iii. te erkennen dat de bijlage over Modus 4 

een offensief belang voor Europa inhoudt, 

aangezien EU-professionals goed opgeleid 

en mobiel zijn en EU-ondernemingen 

steeds vaker binnen Europa de specifieke 

kunde van buitenlandse professionals en 

buiten Europa die van hun eigen 

werknemers nodig hebben om nieuwe 

bedrijfsactiviteiten te kunnen opzetten; 

ervoor te zorgen dat deze mobiliteit niet 

alleen voordelig is voor Europese 

bedrijven, maar ook voor Europese 

werknemers; te erkennen dat 

ontwikkelingslanden hun vakkundige en 

goed opgeleide professionals mogelijk 

moeten beschermen; er daarom op aan te 

dringen dat geen algemeen verbod op de 

uitvoering van onderzoeken naar 

economische behoeften wordt ingevoerd; 

Or. en 

 

 


