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27.1.2016 A8-0009/2 

Amendement  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat de horizontale 

reservering voor een brede waaier van 

overheidsdiensten die diensten niet 

adequaat kan beschermen, aangezien in 

sommige lidstaten veel diensten van 

algemeen economisch belang – met name 

sociale dienstverlening, gezondheidszorg 

en onderwijs – voor een deel particulier 

gefinancierd worden; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Amendement  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt viii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  viii bis. een herzieningsclausule op te 

nemen tot vaststelling van een 

mechanisme dat de partijen de 

mogelijkheid biedt om uit de 

overeenkomst te stappen of om 

toezeggingen inzake de liberalisering van 

een dienst op te schorten of in te trekken, 

met name wanneer inbreuk wordt 

gepleegd op sociale of arbeidsnormen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.1.2016 A8-0009/4 

Amendement  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

i. openbare diensten en audiovisuele 

diensten uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van de overeenkomst, 

een voorzichtige benadering van de 

culturele diensten te hanteren 

onverminderd de toezeggingen van de EU 

in de GATS; zich te beijveren voor 

ambitieuze toezeggingen over de partijen, 

sectoren en bestuursniveaus heen, met 

name voor verdere opening van 

buitenlandse markten met betrekking tot 

overheidsopdrachten, telecommunicatie, 

vervoer, financiële en professionele 

diensten; 

i. publiek dan wel privaat gefinancierde 

openbare diensten en audiovisuele diensten 

uit te sluiten van het toepassingsgebied van 

de overeenkomst, een voorzichtige 

benadering van de culturele diensten te 

hanteren onverminderd de toezeggingen 

van de EU in de GATS; zich te beijveren 

voor ambitieuze toezeggingen over de 

partijen, sectoren en bestuursniveaus heen, 

met name voor verdere opening van 

buitenlandse markten met betrekking tot 

overheidsopdrachten, telecommunicatie, 

vervoer, financiële en professionele 

diensten; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Amendement  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt iv 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iv. zich te verzetten tegen de toepassing 

van standstill- en ratchetclausules op 

verbintenissen inzake markttoegang en 

zich te verzetten tegen hun toepassing op 

gevoelige sectoren, zoals overheids- en 

culturele diensten, overheidsopdrachten, 

Modus 4, vervoer en financiële diensten; 

voldoende flexibiliteit te laten om diensten 

van algemeen economisch belang opnieuw 

in overheidshanden te brengen; het recht 

van de EU en de lidstaten te handhaven om 

wijzigingen aan te brengen aan hun lijst 

van verbintenissen overeenkomstig de 

GATS; 

iv. zich te verzetten tegen de toepassing 

van standstill- en ratchetclausules op alle 

verbintenissen inzake markttoegang en 

nationale behandeling zich te verzetten 

tegen hun toepassing op gevoelige 

sectoren, zoals overheids- en culturele 

diensten, overheidsopdrachten, Modus 4, 

vervoer en financiële diensten; voldoende 

flexibiliteit te laten om diensten van 

algemeen economisch belang opnieuw in 

overheidshanden te brengen; het recht van 

de EU en de lidstaten te handhaven om 

wijzigingen aan te brengen aan hun lijst 

van verbintenissen overeenkomstig de 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Amendement  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt xi bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  xi bis. ervoor te zorgen dat de 

overeenkomst vereenvoudigde 

intrekkingsprocedures bevat;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Amendement  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over 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, lokale en regionale 

overheden bij de lopende 

onderhandelingen te betrekken, hen te 

raadplegen en voldoende op de hoogte te 

houden; de Raad te verzoeken erop toe te 

zien dat de TiSA een gemengde 

overeenkomst vormt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Amendement  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie voorliggende 

resolutie ten volle in acht te nemen en 

binnen zes maanden na de goedkeuring 

ervan met een antwoord te komen; 

2. verzoekt de Commissie voorliggende 

resolutie ten volle in acht te nemen en 

binnen zes maanden na de goedkeuring 

ervan met een antwoord te komen, en zich 

terug te trekken van de TiSA-

onderhandelingen indien niet alle 

bovengenoemde aanbevelingen ten 

uitvoer worden gelegd; 

Or. en 

 

 


