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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 

Henvisning 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til sin beslutning af 8. 

september 2015 om opfølgningen på det 

europæiske borgerinitiativ om retten til 

vand, 

Or. en 



 

AM\1084754DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/10 

Ændringsforslag  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-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 A a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at der er voksende 

bekymring i offentligheden for 

konsekvenserne af TISA; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

for GUE/NGL-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 C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at enhver handelsaftale 

skal sikre de europæiske forbrugere flere 

rettigheder og lavere priser, flere 

arbejdspladser og beskyttelse af 

arbejdstagerne; der henviser til, at disse 

handelsaftaler også skal bidrage til at 

fremme en bæredygtig udvikling og 

virksomhedernes sociale ansvar på 

verdensplan samt ensartede spilleregler for 

europæiske virksomheder; der henviser til, 

at handelspolitikken bør bidrage til og være 

fuldt ud i overensstemmelse med ILO's 

dagsorden for anstændigt arbejde og FN's 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; 

C. der henviser til, at enhver handelsaftale 

skal sikre flere rettigheder, flere 

arbejdspladser og beskyttelse af 

arbejdstagerne, ikke bare for Europa, men 

også for alle andre involverede parter; der 

henviser til, at disse handelsaftaler også 

skal bidrage til at fremme en bæredygtig 

udvikling og virksomhedernes sociale 

ansvar på verdensplan samt ensartede 

spilleregler for europæiske virksomheder; 

der henviser til, at handelspolitikken bør 

bidrage til og være fuldt ud i 

overensstemmelse med ILO's dagsorden 

for anstændigt arbejde og FN's 2030-

dagsorden for bæredygtig udvikling; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-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 C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at europæiske 

virksomheders offensive interesser inden 

for offentlige indkøb ikke kan 

retfærdiggøre, at vores handelspartnere 

påtvinges økonomiske modeller, som fører 

til, at de offentlige myndigheder holder op 

med at levere grundlæggende offentlige 

tjenesteydelser; 

Or. en 
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Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-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 C b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cb. der henviser til, at skønt 

handelsaftaler påvirker kvinder og mænd 

forskelligt som følge af uligheden mellem 

kønnene i visse sektorer, blev der under 

de offentlige høringer om TISA ikke 

henvist til kravet om, at der i højere grad 

bør lægges vægt på at indarbejde 

ligestillingsspørgsmål, og der er ikke 

tilstrækkelig konsensus om, hvordan 

ligestillingsspørgsmål kan indarbejdes i 

samhandel, så kønsaspektet er i øjeblikket 

kun i begrænset omfang indarbejdet i 

handelspolitikker og -aftaler; der henviser 

til, at de kønsspecifikke konsekvenser af 

den igangværende handelsliberalisering 

endnu ikke er undersøgt til bunds;  

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-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 C c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cc. der henviser til, at offentlige udbud i 

EU i stigende grad gøres til genstand for 

undersøgelser, i første række 

tilbageførelsen af vandforsyningen til 

kommunerne, og til, at disse viser 

fejltagelserne ved overdreven 

afregulering; der henviser til, at det 

offentliges generhvervelse af tjenester 

eller koncessioner ikke må begrænses af 

handelsaftaler eller tilknyttede juridiske 

mekanismer; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Ændringsforslag  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

for GUE/NGL-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 F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at TISA giver EU 

mulighed for at konsolidere sin position 

som verdens største eksportør af 

tjenesteydelser, idet det i 2013 tegnede sig 

for 25 % af den globale eksport af 

tjenesteydelser og havde et 

handelsoverskud på 170 mia. EUR; der 

henviser til, at værdien af EU's eksport af 

tjenesteydelser er fordoblet i løbet af de 

seneste 10 år, idet den i 2014 nåede en 

værdi af 728 mia. EUR; der henviser til, at 

næsten 70 % af EU's arbejdsstyrke er 

beskæftiget inden for tjenesteydelser, og at 

disse repræsenterer 40 % af værdien af de 

varer, der eksporteres fra Europa; der 

henviser til, at 90 % af de nye 

arbejdspladser, der vil blive skabt i EU 

mellem 2013 og 2025, vil være baseret på 

servicesektorerne; der henviser til, at 

denne aftale har potentiale til at sætte skub 

i jobskabelsen i EU; 

F. der henviser til, at indgåelsen af TiSA 

måske ikke er nødvendig i betragtning af, 
at værdien af EU's eksport af 

tjenesteydelser er fordoblet i løbet af de 

seneste 10 år, idet den i 2014 nåede en 

værdi af 728 mia. EUR, og at næsten 70 % 

af EU's arbejdsstyrke er beskæftiget inden 

for tjenesteydelser, og at disse 

repræsenterer 40 % af værdien af de varer, 

der eksporteres fra Europa; der henviser 

til, at tjenesteydelserne allerede er 

tilstrækkeligt liberaliseret, og at der ikke 

er behov for yderligere forhandlinger om 

liberalisering; der henviser til, at en 

eventuel modernisering af reglerne for 

handel med tjenesteydelser kan opnås ved 

en gennemgang og revision af GATS; 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

for GUE/NGL-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 G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at handel med 

tjenesteydelser skaber job og vækst i EU, 

og at dette kan blive styrket af TISA; 

G. der henviser til, at handel med 

tjenesteydelser kan være drivkraft for 

ordentlige job og inklusiv vækst i EU, og 

at dette kan blive styrket af TISA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Ændringsforslag  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at ikketoldmæssige 

hindringer, der i gennemsnit udgør mere 

end 50 % af omkostningerne ved 

grænseoverskridende tjenesteydelser, i 

uforholdsmæssig grad påvirker små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), som 

udgør en tredjedel af EU's eksportører af 

tjenesteydelser, og som ofte savner de 

nødvendige menneskelige og økonomiske 

ressourcer til at klare disse hindringer; der 

henviser til, at fjernelsen af unødvendige 

hindringer vil lette SMV'ernes 

internationalisering, såfremt disse 

hindringer kan fjernes, uden at opfyldelsen 

af de offentlige politiske mål, som 

underbygger dem, sættes på spil; der 

henviser til, at de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at kunne opfylde legitime 

mål for den offentlige politik, bør bevares; 

I. der henviser til, at ikketoldmæssige 

hindringer, der i gennemsnit udgør mere 

end 50 % af omkostningerne i forbindelse 

med grænseoverskridende tjenesteydelser, 

påvirker små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) uforholdsmæssigt meget men er 

også et centralt hjælpemiddel til at 

beskytte dem mod urimelig konkurrence; 

der henviser til, at fjernelsen af 

unødvendige hindringer vil lette 

SMV'ernes internationalisering, såfremt 

disse hindringer kan fjernes, uden at 

opfyldelsen af de offentlige politiske mål, 

som underbygger dem, sættes på spil; der 

henviser til, at de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at kunne opfylde legitime 

mål for den offentlige politik, bør bevares; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-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 en reduktion eller 

nedskæring i leveringen af offentlige 

tjenesteydelse som regel flytter 

arbejdskraft, udgifter og risici over i den 

ubetalte omsorgs- og 

husholdningsøkonomi, som fortrinsvis er 

kvindelig, og dermed hindrer ligestilling 

mellem kønnene; 

Or. en 

 

 


