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27.1.2016 A8-0009/2 

Tarkistus  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. katsoo, että monenlaisia julkisia 

palveluja koskevalla horisontaalisella 

varaumalla ei pystytä suojelemaan 

riittävästi julkisia palveluja, koska 

joissakin jäsenvaltioissa monet yleistä 

taloudellista etua koskevat palvelut, 

erityisesti sosiaali-, terveydenhuolto- ja 

koulutuspalvelut, ovat osittain yksityisesti 

rahoitettuja; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Tarkistus  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – a alakohta – viii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  viii a. sisällytetään sopimukseen 

tarkistuslauseke, jolla luodaan 

mekanismi, joka tarjoaa osapuolelle 

mahdollisuuden sanoutua irti 

sopimuksesta tai keskeyttää tai kumota 

jonkin palvelun vapauttamiseen 

sitoutuminen, erityisesti jos työ- ja 

sosiaalinormeja rikotaan; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Tarkistus  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i. jätetään julkiset palvelut ja 

audiovisuaaliset palvelut sopimuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle ja omaksutaan 

varovainen lähestymistapa 

kulttuuripalveluihin rajoittamatta EU:n 

GATS-sopimuksen mukaisten sitoumusten 

noudattamista; pyritään kunnianhimoisiin 

sitoumuksiin kaikkien osapuolten, alojen ja 

hallinnon tasojen osalta erityisesti 

avaamalla edelleen julkisten hankintojen, 

televiestinnän, liikenteen sekä rahoitus- ja 

asiantuntijapalvelujen 

ulkomaanmarkkinoita; 

i. jätetään sekä julkisesti että yksityisesti 

rahoitetut julkiset palvelut ja 

audiovisuaaliset palvelut sopimuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle ja omaksutaan 

varovainen lähestymistapa 

kulttuuripalveluihin rajoittamatta EU:n 

GATS-sopimuksen mukaisten sitoumusten 

noudattamista; pyritään kunnianhimoisiin 

sitoumuksiin kaikkien osapuolten, alojen ja 

hallinnon tasojen osalta erityisesti 

avaamalla edelleen julkisten hankintojen, 

televiestinnän, liikenteen sekä rahoitus- ja 

asiantuntijapalvelujen 

ulkomaanmarkkinoita; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Tarkistus  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – iv alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

iv. hylätään vallitsevan tilanteen 

säilyttämistä koskevan lausekkeen ja 

salpalausekkeen soveltaminen markkinoille 

pääsyä koskeviin sitoumuksiin ja hylätään 

niiden soveltaminen herkkiin aloihin, kuten 

julkisiin palveluihin ja kulttuuripalveluihin, 

julkisiin hankintoihin, toimintamuotoon 4, 

liikenteeseen ja rahoituspalveluihin; 

mahdollistetaan riittävä joustavuus yleistä 

taloudellista etua koskevien palvelujen 

palauttamiseksi julkiseen valvontaan; 

säilytetään EU:n ja jäsenvaltioiden oikeus 

muuttaa sitoumusten luetteloaan GATS-

sopimuksen mukaisesti; 

iv. hylätään vallitsevan tilanteen 

säilyttämistä koskevan lausekkeen ja 

salpalausekkeen soveltaminen kaikkiin 

markkinoille pääsyä ja kansallista 

kohtelua koskeviin sitoumuksiin ja 

hylätään niiden soveltaminen herkkiin 

aloihin, kuten julkisiin palveluihin ja 

kulttuuripalveluihin, julkisiin hankintoihin, 

toimintamuotoon 4, liikenteeseen ja 

rahoituspalveluihin; mahdollistetaan 

riittävä joustavuus yleistä taloudellista etua 

koskevien palvelujen palauttamiseksi 

julkiseen valvontaan; säilytetään EU:n ja 

jäsenvaltioiden oikeus muuttaa sitoumusten 

luetteloaan GATS-sopimuksen mukaisesti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Tarkistus  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xi a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  xi a. varmistetaan, että sopimukseen 

sisällytetään yksinkertaistetut 

sopimuksesta vetäytymistä koskevat 

menettelyt;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Tarkistus  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – i kohta – v alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

v. kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan 

kansalliset parlamentit sekä paikallis- ja 

alueviranomaiset mukaan prosessiin ja 

kuulemaan niitä sekä pitämään ne 

asianmukaisesti ajan tasalla käynnissä 

olevista neuvotteluista; 

v. kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan 

kansalliset parlamentit sekä paikallis- ja 

alueviranomaiset mukaan prosessiin ja 

kuulemaan niitä sekä pitämään ne 

asianmukaisesti ajan tasalla käynnissä 

olevista neuvotteluista; kehotetaan 

neuvostoa varmistamaan, että TiSA-

sopimuksesta tulee sekamuotoinen 

sopimus; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Tarkistus  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. pyytää komissiota ottamaan tämän 

päätöslauselman huomioon kaikilta osin ja 

vastaamaan siihen kuuden kuukauden 

kuluessa sen hyväksymisestä; 

2. pyytää komissiota ottamaan tämän 

päätöslauselman huomioon kaikilta osin ja 

vastaamaan siihen kuuden kuukauden 

kuluessa sen hyväksymisestä sekä 

vetäytymään TiSA-neuvotteluista, jos 

kaikkia edellä mainittuja suosituksia ei 

panna täytäntöön; 

Or. en 

 

 


