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Ændringsforslag  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at det horisontale 

forbehold for en lang række offentlige 

tjenester ikke kan beskytte offentlige 

tjenester tilstrækkeligt, eftersom mange 

tjenesteydelser af almen økonomisk 

interesse, især socialsikringsordninger, 

sundhed og uddannelse, i nogle 

medlemsstater er delvis 

privatfinansierede; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Ændringsforslag  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a) – nr. viii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viiia. at medtage en revisionsklausul, som 

indfører en mekanisme, der gør det muligt 

for en part at forlade aftalen eller at 

suspendere eller ophæve tilsagn om 

liberalisering af en tjenesteydelse, navnlig 

i tilfælde af overtrædelse af 

arbejdsstandarder og sociale standarder 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Ændringsforslag  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra b) – nr. i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

i. at udelukke offentlige tjenesteydelser og 

audiovisuelle tjenester fra aftalens 

anvendelsesområde og at anvende en 

forsigtig tilgang til kulturelle 

tjenesteydelser, uden at det berører EU's 

forpligtelser i henhold til GATS; at søge 

ambitiøse forpligtelser på tværs af parter, 

sektorer og forvaltningsniveauer, navnlig 

yderligere åbning af udenlandske markeder 

med hensyn til offentlige indkøb, 

telekommunikation, transport samt 

finansielle og liberale tjenesteydelser 

i. at udelukke offentlige tjenesteydelser, 

hvad enten de er offentligt eller privat 

finansierede, og audiovisuelle tjenester fra 

aftalens anvendelsesområde og at anvende 

en forsigtig tilgang til kulturelle 

tjenesteydelser, uden at det berører EU's 

forpligtelser i henhold til GATS; at søge 

ambitiøse forpligtelser på tværs af parter, 

sektorer og forvaltningsniveauer, navnlig 

yderligere åbning af udenlandske markeder 

med hensyn til offentlige indkøb, 

telekommunikation, transport samt 

finansielle og liberale tjenesteydelser 

Or. en 



 

AM\1084708DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/5 

Ændringsforslag  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra b) - nr. iv 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at afvise anvendelsen af bestemmelser om 

stilstand og spærremekanismer i 

forbindelse med 

markedsadgangsforpligtelser og at afvise 

deres anvendelse på følsomme sektorer, 

såsom offentlige og kulturelle 

tjenesteydelser, offentlige indkøb, 

leveringsmåde 4, transport og finansielle 

tjenesteydelser at tillade tilstrækkelig 

fleksibilitet til, at tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse på ny kan komme 

under offentlig kontrol at fastholde EU's og 

medlemsstaternes ret til at ændre deres liste 

over forpligtelser i henhold til GATS 

iv. at afvise anvendelsen af bestemmelser 

om stilstand og spærremekanismer i 

forbindelse med alle 

markedsadgangsforpligtelser og 

forpligtelser til national behandling og at 

afvise deres anvendelse på følsomme 

sektorer, såsom offentlige og kulturelle 

tjenesteydelser, offentlige indkøb, 

leveringsmåde 4, transport og finansielle 

tjenesteydelser at tillade tilstrækkelig 

fleksibilitet til, at tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse på ny kan komme 

under offentlig kontrol at fastholde EU's og 

medlemsstaternes ret til at ændre deres liste 

over forpligtelser i henhold til GATS; 

Or. en 



 

AM\1084708DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/6 

Ændringsforslag  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra b) - nr. xi a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  xia. at sikre, at aftalen omfatter en 

forenklet tilbagetrækningsprocedure  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Ændringsforslag  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra i) - nr. v 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

v. at tilskynde medlemsstaterne til at 

inddrage og høre deres nationale 

parlamenter så vel som de lokale og 

regionale myndigheder og holde dem 

behørigt orienteret om de igangværende 

forhandlinger 

v. at tilskynde medlemsstaterne til at 

inddrage og høre deres nationale 

parlamenter så vel som de lokale og 

regionale myndigheder og holde dem 

behørigt orienteret om de igangværende 

forhandlinger; at opfordre Rådet til at 

sikre, at TISA vil være en blandet aftale 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Ændringsforslag  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. anmoder Kommissionen om fuldt ud at 

tage hensyn til denne beslutning og give et 

svar senest seks måneder efter dens 

vedtagelse; 

2. anmoder Kommissionen om fuldt ud at 

tage hensyn til denne beslutning og give et 

svar senest seks måneder efter dens 

vedtagelse, samt om at trække sig ud af 

TISA-forhandlingerne, hvis ikke alle 

ovenstående henstillinger gennemføres; 

Or. en 

 

 


