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27.1.2016 A8-0009/38 

Amendement  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

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 d – punt vii bis (nieuw): 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  vii bis. ervoor te zorgen dat burgers niet 

door de autoriteiten of 

ziektekostenverzekeraars worden 

gedwongen een medische behandeling in 

het buitenland te ontvangen, tenzij de 

medische behandeling in kwestie in het 

thuisland niet beschikbaar is; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Amendement  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, 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 e – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

i. tot een overeenkomst te komen die een 

ambitieuze maar evenwichtige bijlage 

bevat met betrekking tot de verlening van 

alle soorten financiële diensten, met name 

bankieren en verzekeringen, die verder 

gaat dan de GATS-bijlage met betrekking 

tot financiële diensten en die duurzame 

groei op de lange termijn bevordert, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van de Europa 2020-strategie; zich te 

richten op versterking van de stabiliteit van 

het financiële stelsel en afzonderlijke 

financiële instellingen, met garantie van 

volledige consistentie met het 

regelgevingskader van na de crisis en met 

garantie van eerlijke concurrentie tussen 

aanbieders van financiële diensten; tot een 

overeenkomst te komen die de Europese 

consument waarde en bescherming 

oplevert in de vorm van opwaartse 

convergentie in de financiële regelgeving 

en een ruimer assortiment aan financiële 

diensten; te streven naar afdoende 

bescherming van de consument, met 

inbegrip van gegevensbescherming en het 

recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer, alsook het verstrekken van 

begrijpelijke en juiste informatie, hetgeen 

onontbeerlijk is voor het verminderen van 

i. geen verdere toezeggingen te doen 

betreffende het liberaliseren van 

financiële diensten, aangezien het 

ontbreken van regulering van financiële 

diensten een van de hoofdoorzaken van 

de financiële crisis van 2008 was; elke 

bepaling in de TiSA die het mogelijk 

maakt om de prudentiële bancaire en 

financiële normen en wetten te omzeilen, 

te verwerpen; zich te richten op 

versterking van de stabiliteit van het 

financiële stelsel en afzonderlijke 

financiële instellingen, met garantie van 

volledige consistentie met het 

regelgevingskader van na de crisis en met 

garantie van eerlijke concurrentie tussen 

aanbieders van financiële diensten; tot een 

overeenkomst te komen die de Europese 

consument waarde en bescherming 

oplevert in de vorm van opwaartse 

convergentie in de financiële regelgeving 

en een ruimer assortiment aan financiële 

diensten; te streven naar afdoende 

bescherming van de consument, met 

inbegrip van gegevensbescherming en het 

recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer, alsook het verstrekken van 

begrijpelijke en juiste informatie, hetgeen 

onontbeerlijk is voor het verminderen van 
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de asymmetrie van informatie; de asymmetrie van informatie;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Amendement  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, 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 e – punt vii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  vii bis. ervoor te zorgen dat de UNCTAD-

beginselen inzake het verantwoordelijk 

verstrekken en opnemen van 

overheidskrediet worden geëerbiedigd; te 

zorgen voor wederzijdse 

verantwoordelijkheid van de kredietgevers 

en -nemers bij alle financiële diensten; bij 

de onderhandelingen rekening te houden 

met het belang van de houdbaarheid van 

schulden; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Amendement  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 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 voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter f – punt ii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

ii. te streven naar betere toegang tot 

buitenlandse markten en vermindering 

van concurrentiebelemmerende 

regelgevingspraktijken, met name zulke 

die schadelijk zijn voor het milieu en de 

efficiëntie van vervoersdiensten afremmen 

en beperkingen op buitenlands eigendom 

die door niet-EU-landen worden 

opgelegd, waarbij wettelijk wordt 

gewaarborgd dat overheidsinstanties het 

recht behouden om de vervoerssector te 

reguleren en openbaar vervoer te 

garanderen; de beperkingen in de 

cabotagesector aan te pakken en te 

voorkomen dat vervoerders leeg uit het 

ontvangende land vertrekken, met name 

in de bijlagen over zee- en luchtvervoer; 

ii. te garanderen dat binnenlandse 

regelingen (bijv. de Noord-Amerikaanse 

Jones-wet voor de cabotagesector) 

voorrang hebben op 

vrijhandelsovereenkomsten, en er 

tegelijkertijd naar te streven zulke 

regelgevingen die schadelijk zijn voor het 

milieu en de efficiëntie van 

vervoersdiensten afremmen, te wijzigen en 

wettelijk te waarborgen dat 

overheidsinstanties het recht behouden om 

de vervoerssector te reguleren en openbaar 

vervoer te garanderen;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Amendement  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 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 f – punt vi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

vi. het juiste evenwicht te vinden tussen 

liberalisering van de competitieve 

postsector, wat van cruciaal belang is voor 

de verdere ontwikkeling van de diensten- 

en digitale economie, en bescherming van 
universele postdiensten, die een wezenlijke 

rol spelen bij de bevordering van sociale, 

economische en territoriale cohesie; 

concurrentievervalsende kruiselingse 

subsidie daarom te verhinderen en 

toegang tot de markten van niet-EU-

landen te verbeteren, en hierbij te zorgen 

voor de naleving van 

universeledienstverplichtingen zoals door 

elke partij gedefinieerd; 

vi. het belang te onderstrepen van 

universele postdiensten, die een wezenlijke 

rol spelen bij de bevordering van sociale, 

economische en territoriale cohesie; te 

zorgen voor de naleving van 

universeledienstverplichtingen zoals door 

elke partij gedefinieerd; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Amendement  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, 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 f – punt vii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

vii. te wijzen op de cruciale rol van het 

zeevervoer in de wereldeconomie, als 

industrietak op zich en als facilitator van de 

internationale handel; te zorgen voor een 

duidelijke tekst met bindende afspraken 

inzake toegang tot havens, alsmede 

toegang tot markten en de nationale 

behandeling van internationale 

dienstverlening in het zeevervoer; 

vii. te wijzen op de cruciale rol van het 

zeevervoer in de wereldeconomie, als 

industrietak op zich en als facilitator van de 

internationale handel; te zorgen voor een 

duidelijke tekst met bindende afspraken 

inzake toegang tot havens, alsmede 

toegang tot markten en de nationale 

behandeling van internationale 

dienstverlening in het zeevervoer; alle 

soevereine functies (bijv. van zeeloodsen) 

uit te sluiten van het toepassingsgebied 

van de overeenkomst; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Amendement  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 g – punt i bis  (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  i bis. te waarborgen dat het beginsel van 

het land van bestemming gehandhaafd 

blijft wanneer normen verschillen, met 

name wat betreft Modus 4-diensten 

(tijdelijk vrij verkeer van dienstverleners 

of van werknemers die door een 

dienstverlener zijn uitgezonden), teneinde 

te verzekeren dat de regelgeving inzake 

kwalificaties en inzake arbeid alsook de 

wetgeving inzake collectieve 

onderhandelingen in het gastland van 

toepassing blijven - het tijdelijk vrij 

verkeer van dienstverleners of van 

werknemers die door een dienstverlener 

zijn uitgezonden mag in geen geval 

worden gebruikt om stakingen te 

voorkomen of bestaande wetgeving inzake 

collectieve onderhandelingen te omzeilen 

(door tijdelijke werknemers in dienst te 

nemen); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Amendement  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

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

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 g – punt iii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  iii bis. erop toe te zien dat het 

universeledienstbeginsel onaangetast 

blijft, opdat bijvoorbeeld mensen 

woonachtig in afgelegen regio's, in grens- 

of bergachtige gebieden of op eilanden 

diensten van dezelfde kwaliteit 

aangeboden krijgen en niet méér betalen 

dan mensen die in stedelijke gebieden 

wonen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Amendement  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

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

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

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 g – punt vi bis  (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  vi bis. herinnert eraan dat het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese 

Unie voorrang heeft op de TiSA en op 

andere door de EU gesloten 

internationale overeenkomsten, en 

verzoekt het Hof van Justitie van de 

Europese Unie deze juridische voorrang 

te waarborgen;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Amendement  47 

Stelios Kouloglou, 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 voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter g – punt x 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

x. de in de EU gebruikelijke praktijk van 

openbare raadpleging vóór het uitbrengen 

van een wetgevingsvoorstel te handhaven; 

erop toe te zien dat de resultaten van deze 

raadplegingen tijdens de onderhandelingen 

nauwgezet in de gaten worden gehouden; 

x. de in de EU gebruikelijke praktijk van 

openbare raadpleging vóór de goedkeuring 

van een wetgevingsvoorstel te handhaven; 

erop toe te zien dat de resultaten van deze 

raadplegingen tijdens de onderhandelingen 

nauwgezet in de gaten worden gehouden, 

zonder preferentiële toegang toe te 

kennen tot handels- en andere belangen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Amendement  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, 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 voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter h – punt iii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  iii bis. erop toe te zien dat rechtsgeschillen 

over de naleving van deze overeenkomst 

worden verwezen naar de openbare 

rechtbanken van de plaats waar de 

gedaagde zijn statutaire zetel heeft, en dat 

processen in de taal van de gedaagde 

worden gevoerd volgens de wetten die in 

het land van de gedaagde gelden; erop toe 

te zien dat het recht op beroep wordt 

gewaarborgd; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Amendement  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 h – punt iv  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iv. erop toe te zien dat kleine en 

middelgrote dienstverleners van de EU 

worden beschermd tegen oneerlijke 

handelspraktijken van dienstverleners van 

buiten de EU; 

iv. erop toe te zien dat kleine en 

middelgrote dienstverleners van de EU 

worden beschermd tegen oneerlijke 

handelspraktijken van dienstverleners van 

buiten de EU door de toevoeging van een 

artikel om strikte toezichthoudende 

autoriteiten en mededingingsautoriteiten 

te garanderen, met daarin op zijn minst 

GATS-artikel IX over "zakelijke 

praktijken";  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Amendement  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, 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 h – punt iv bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  iv bis. zich te verzetten tegen het 

aanmerken van gemeentelijke en 

regionale bepalingen inzake landgebruik 

en regionale ontwikkelings- of 

ruimtelijkeordeningsplannen als niet-

tarifaire handelsbelemmeringen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Amendement  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

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 h – punt vi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

vi. erop toe te zien dat toekomstige 

verbintenissen inzake aanbestedingen geen 

voorrang krijgen op de plaatselijke of 

nationale wetgeving van enige partij; 

vi. erop toe te zien dat toekomstige 

verbintenissen inzake aanbestedingen geen 

voorrang krijgen op de plaatselijke of 

nationale wetgeving van enige partij; 

ervoor te zorgen dat de recentelijk 

vastgestelde EU-regels inzake 

overheidsopdrachten in de 

onderhandelingen worden afgeschermd 

en gesteund, met name de regels inzake de 

toegang van kmo's tot 

overheidsopdrachten, het criterium "beste 

prijs-kwaliteitsverhouding" in plaats van 

de laagste prijs, markten die worden 

voorbehouden aan sociale 

ondernemingen, de mogelijkheid voor 

aanbestedende autoriteiten om 

samenwerking tussen gemeenschappen te 

bevorderen en het behoud van drempels 

voor vrijstelling van de 

aanbestedingsplicht uit hoofde van EU- of 

internationale wetgeving; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Amendement  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 i – punt vi bis  (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  vi bis. zich uit de TiSA-onderhandelingen 

terug te trekken indien niet wordt voldaan 

aan alle bovenstaande aanbevelingen;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Amendement  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

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 i – punt v 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

v. de lidstaten aan te moedigen hun 

nationale parlementen, lokale en regionale 

overheden bij de lopende 

onderhandelingen te betrekken, hen te 

raadplegen en voldoende op de hoogte te 

houden; 

v. de lidstaten aan te moedigen hun 

nationale parlementen te betrekken bij en 

voldoende op de hoogte te houden over de 

lopende onderhandelingen; te erkennen 

dat de TiSA een gemengde overeenkomst 

is, die door de nationale parlementen van 

alle lidstaten moet worden geratificeerd  

Or. en 

 

 


