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27.1.2016 A8-0009/55 

Ändringsförslag  55 

Marine Le Pen 

för ENF-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 A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. TiSA-förhandlingarna bör leda till ett 

effektivt internationellt regelverk, inte ett 

försvagat regelverk på nationell nivå. 

A. TiSA-förhandlingarna innebär 

internationellt regelverk och omöjlighet att 

reglera. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Ändringsförslag  56 

Marine Le Pen 

för ENF-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 C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Ett handelsavtal måste ge de europeiska 

konsumenterna fler rättigheter och lägre 

priser och ge arbetstagarna fler 

arbetstillfällen och större skydd. Det måste 

även bidra till främjande av hållbar 

utveckling och företagens sociala ansvar 

globalt och leda till likvärdiga 

förutsättningar för Europas företag. 

Handelspolitiken bör bidra till och vara 

fullt förenlig med ILO:s agenda för 

anständigt arbete och FN:s Agenda 2030 

för hållbar utveckling. 

C. Detta handelsavtal innebär en risk för 

att många arbetstillfällen i servicesektorn 

försvinner. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Ändringsförslag  57 

Marine Le Pen 

för ENF-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 D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Ett handelsavtal måste öppna upp 

utländska marknader för våra företag och 

fungera som ett skyddsnät för våra 

medborgare på hemmaplan. TiSA bör öka 

tillträdet till utländska marknader, främja 

bästa praxis och forma globaliseringen 

med målsättningen att se till att den 

avspeglar EU:s värderingar, principer och 

intressen och bidrar till utvecklingen av 

EU:s företag i en tid präglad av globala 

värdekedjor. Konsumenträttigheter samt 

sociala standarder och miljöstandarder 

utgör inte handelshinder, utan är icke 

förhandlingsbara byggstenar i Europa 

2020-strategin för smart och hållbar 

tillväxt för alla. EU:s handelspolitik måste 

upprätthålla målen om ekonomisk, social 

och territoriell sammanhållning, i 

enlighet med artikel 174 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

Tillhandahållandet av tjänster i EU 

baseras på principerna om allmän 

tillgång, kvalitet, säkerhet, ekonomisk 

överkomlighet och lika behandling, vilka 

alltid ska garanteras i alla städer och 

regioner. EU bör främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män på internationell 

nivå. 

D. Internationellt regelverk innebär 

bestämmelser som inte är anpassade efter 

vad de europeiska konsumenterna vill ha. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Ändringsförslag  58 

Marine Le Pen 

för ENF-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 E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. I samband med globaliseringen, 

tjänstefieringen och digitaliseringen av 

såväl de europeiska ekonomierna som den 

internationella handeln krävs det 

brådskande politiska åtgärder för att 

förbättra det internationella regelverket. 

EU har ett centralt intresse av att stärka 

reglerna för global handel i syfte att 

reglera de globala leveranskedjorna. Det 

multilaterala handelssystemet är fortsatt 

den effektivaste ramen för att uppnå en 

öppen och rättvis handel över hela 

världen. 

E. I samband med globaliseringen, 

tjänstefieringen och digitaliseringen av 

såväl de europeiska ekonomierna som den 

internationella handeln måste denna 

extrema globalisering stoppas, eftersom 

länderna måste ha rätt att reglera. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Ändringsförslag  59 

Marine Le Pen 

för ENF-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 G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Tjänstehandeln är en motor för 

sysselsättning och tillväxt i EU, och detta 

kan stärkas genom TiSA-avtalet. 

G. Tjänstehandeln äventyrar många 

arbetstillfällen och lönenivåerna i 

servicesektorn. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Ändringsförslag  60 

Marine Le Pen 

för ENF-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 H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Många viktiga marknader, inte minst i 

nya tillväxtekonomier, är fortfarande 

stängda för europeiska företag. Det finns 

fortfarande onödiga hinder för 

tjänstehandeln som gör att de europeiska 

företagen har svårt att fullt ut skörda 

frukterna av sin konkurrenskraft. 

Omvandlat till tullekvivalenter utgör dessa 

hinder 15 % för Kanada, 16 % för Japan, 

25 % för Sydkorea, 44 % för Turkiet och 

68 % för Kina. EU är med en tullekvivalent 

för tjänster på endast 6 % betydligt öppnare 

än de flesta av sina handelspartner. EU bör 

utnyttja sin ställning som den viktigaste 

importören och exportören av tjänster för 

att säkerställa lika villkor genom 

ömsesidigt marknadstillträde och sund 

konkurrens. 

H. Många viktiga marknader, inte minst i 

nya tillväxtekonomier, är fortfarande 

stängda för europeiska företag. Det finns 

fortfarande onödiga hinder för 

tjänstehandeln som gör att de europeiska 

företagen har svårt att fullt ut skörda 

frukterna av sin konkurrenskraft. 

Omvandlat till tullekvivalenter utgör dessa 

hinder 15 % för Kanada, 16 % för Japan, 

25 % för Sydkorea, 44 % för Turkiet och 

68 % för Kina. EU är med en tullekvivalent 

för tjänster på endast 6 % betydligt öppnare 

än de flesta av sina handelspartner. EU bör 

skydda sina medborgare och företag i 

samma utsträckning som andra länder i 

världen gör. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Ändringsförslag  61 

Marine Le Pen 

för ENF-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 I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Andra handelshinder än tullar svarar i 

genomsnitt för mer än 50 % av kostnaden 

för gränsöverskridande tjänster. De 

drabbar i oproportionerligt hög grad små 

och medelstora företag, som utgör en 

tredjedel av EU:s tjänsteexportörer och 

som ofta saknar de mänskliga och 

ekonomiska resurser som krävs för att 

övervinna hindren. Om onödiga hinder 

togs bort skulle små och medelstora 

företag lättare kunna nå ut på den 

internationella marknaden, förutsatt att 

dessa hinder kan avlägsnas utan att man 

äventyrar uppnåendet av de 

offentligpolitiska mål som ligger till grund 

för dem. Åtgärder som behövs för att 

uppnå legitima offentligpolitiska mål bör 

bibehållas. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1084763SV.doc  PE576.507v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

27.1.2016 A8-0009/62 

Ändringsförslag  62 

Marine Le Pen 

för ENF-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 M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Dataskydd är inte en ekonomisk börda 

utan en källa till ekonomisk tillväxt. 

Förtroendet för den digitala världen 

måste återställas. Dataflödena är helt 

nödvändiga för handeln med tjänster men 

får aldrig försvaga EU:s regelverk om 

dataskydd eller rätten till privatliv. 

M. Dataskydd bör inte betraktas som en 

källa till ekonomisk tillväxt, utan som en 

rättsprincip. Massiva dataflöden utanför 

de nationella gränserna är inte helt 

nödvändiga för handeln med tjänster och 

får aldrig försvaga EU:s regelverk om 

dataskydd eller rätten till privatliv. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Ändringsförslag  63 

Marine Le Pen 

för ENF-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 O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. TiSA kommer att medföra rörlighet för 

fysiska personer mellan de länder som är 

avtalsparter, och i detta avseende måste 

alla EU-medborgare behandlas lika när 

det gäller tillträde till parternas respektive 

territorier. 

O. TiSA kommer att medföra rörlighet för 

arbetstagare mellan de länder som är 

avtalsparter, och i detta avseende leder det 

till risk för import av mer lågkvalificerad 

och/eller lågbetald arbetskraft med dåliga 

språkkunskaper. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Ändringsförslag  64 

Marine Le Pen 

för ENF-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 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet riktar, med avseende 

på de pågående förhandlingarna om avtalet 

om handel med tjänster, följande 

rekommendationer till kommissionen: 

Hela punkt 1 ska ersättas med följande: 

 

[...] 1. Europaparlamentet riktar, med avseende 

på de pågående förhandlingarna om avtalet 

om handel med tjänster, följande 

rekommendationer till kommissionen: 

 Kommissionen uppmanas att slutgiltigt 

stoppa TiSA-förhandlingarna. 

Or. en 

 

 


