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27.1.2016 A8-0009/65 

Ändringsförslag  65 

Ska Keller 

för Verts/ALE-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 b – led iv 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iv. Kommissionen uppmanas att avslå 

tillämpningen av standstill- och 

ratchetklausuler i förbindelse med 

åtaganden för marknadstillträde och att 

avslå deras tillämpning på känsliga 

sektorer, såsom offentliga och kulturella 

tjänster, offentlig upphandling, 

leveranssätt 4, transport och finansiella 

tjänster. Kommissionen uppmanas att 

lämna tillräcklig flexibilitet för att föra 

tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

tillbaka under offentlig kontroll. 

Kommissionen uppmanas att bevara EU:s 

och medlemsstaternas rätt att modifiera sin 

lista över åtaganden i enlighet med Gats. 

iv. Kommissionen uppmanas att 

förhandla på grundval av en positiv 

förteckning. Kommissionen uppmanas att 

avslå tillämpningen av standstill- och 

ratchetklausuler i förbindelse med samtliga 

åtaganden för marknadstillträde och 

åtaganden för nationell behandling. 

Kommissionen uppmanas att lämna 

tillräcklig flexibilitet för att föra tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse tillbaka under 

offentlig kontroll. Kommissionen 

uppmanas att bevara EU:s och 

medlemsstaternas rätt att modifiera sin lista 

över åtaganden i enlighet med Gats. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Ändringsförslag  66 

Ska Keller 

för Verts/ALE-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 ia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ia) Kommissionen uppmanas att betona 

att uppfyllandet av ovan nämnda villkor 

är absolut nödvändigt om parlamentet ska 

stödja det slutliga resultatet av TiSA-

förhandlingarna. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Ändringsförslag  67 

Ska Keller 

för Verts/ALE-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 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen uppmanas att till fullo 

beakta denna resolution och att föreslå 

nödvändiga ändringar av rådets mandat. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Ändringsförslag  68 

Ska Keller 

för Verts/ALE-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 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2b. Kommissionen uppmanas att till fullo 

beakta denna resolution, även vid 

översynen av rådets mandat. 

Or. en 

 

 


