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27.1.2016 A8-0009/9 

Amendement  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 8 september 

2015 over de follow-up van het 

burgerinitiatief "Right2Water", 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de publieke 

bezorgdheid over de gevolgen van de TiSA 

toeneemt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Amendement  11 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat elke 

handelsovereenkomst meer rechten en 

lagere prijzen voor de Europese 

consument moet bieden en werknemers 

van meer banen en bescherming moet 

voorzien; overwegende dat ook moet 

worden bijgedragen aan de wereldwijde 

bevordering van duurzame ontwikkeling en 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap en aan de 

totstandbrenging van een gelijk speelveld 

voor Europese ondernemingen; 

overwegende dat het handelsbeleid moet 

bijdragen tot en volledig in 

overeenstemming moet zijn met de IAO-

agenda voor waardig werk en de VN-2030-

agenda voor duurzame ontwikkeling; 

C. overwegende dat elke 

handelsovereenkomst werknemers meer 

rechten, en meer banen en bescherming 

moet bieden, niet alleen in Europa, maar 

in elke andere betrokken partij; 

overwegende dat ook moet worden 

bijgedragen aan de wereldwijde 

bevordering van duurzame ontwikkeling en 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap en aan de 

totstandbrenging van een gelijk speelveld 

voor Europese ondernemingen; 

overwegende dat het handelsbeleid moet 

bijdragen tot en volledig in 

overeenstemming moet zijn met de IAO-

agenda voor waardig werk en de VN-2030-

agenda voor duurzame ontwikkeling; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Amendement  12 

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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de offensieve 

belangen van de Europese 

ondernemingen op het gebied van 

overheidsopdrachten niet als voorwendsel 

mogen worden gebruikt om onze 

handelspartners economische modellen 

op te leggen die ertoe leiden dat de 

overheid zich terugtrekt uit de 

verstrekking van essentiële diensten aan 

de bevolking; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Amendement  13 

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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat, ondanks het feit 

dat handelsakkoorden een andere impact 

hebben op vrouwen dan op mannen als 

gevolg van genderongelijkheden in 

bepaalde sectoren, bij de openbare 

raadpleging over de TiSA niet is 

stilgestaan bij de behoefte om meer 

aandacht te besteden aan het integreren 

van gendergelijkheidsvraagstukken, en er 

onvoldoende consensus bestaat over de 

manier om 

gendergelijkheidsvraagstukken te 

integreren in het handelsbeleid en de 

genderdimensie momenteel slechts in 

beperkte mate geïntegreerd wordt in het 

handelsbeleid en in handelsakkoorden; 

overwegende dat de genderspecifieke 

gevolgen van de huidige liberalisering van 

de handel nog niet voldoende zijn 

onderzocht;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C quater. overwegende dat de concessies 

voor overheidsopdrachten in de EU steeds 

vaker opnieuw tegen het licht worden 

gehouden, om te beginnen bij de het 

opnieuw onder de gemeentelijke overheid 

brengen van waterdiensten, en 

overwegende dat uit deze trend blijkt dat 

buitensporige liberalisering verkeerd kan 

uitpakken; overwegende dat 

handelsovereenkomsten of daaraan 

verbonden juridische mechanismen geen 

paal en perk mogen stellen aan de 

inspanningen van overheden om diensten 

of concessies opnieuw onder hun 

bevoegdheid te brengen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Amendement  15 

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

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de TiSA de EU een 

kans biedt om haar leidende positie als 

's werelds grootste uitvoerder van 

diensten, goed voor 25 % van de 

wereldwijde uitvoer van diensten en een 

handelsoverschot van 170 miljard EUR in 

2013, te consolideren; overwegende dat de 

waarde van de EU-uitvoer van diensten de 

afgelopen tien jaar is verdubbeld tot 

728 miljard EUR in 2014; overwegende 

dat bijna 70 % van de beroepsbevolking in 

de EU is tewerkgesteld in de dienstensector 

en dat deze 40 % vertegenwoordigt van de 

waarde van uit Europa uitgevoerde 

goederen; overwegende dat er van de 

nieuwe banen die tussen 2013 en 2025 

zullen worden gecreëerd in de EU 90 % 

zal worden gegenereerd vanuit de 

dienstensectoren; overwegende dat deze 

overeenkomst het potentieel heeft de 

werkgelegenheid in de EU te stimuleren; 

F. overwegende dat het ondertekenen van 

de TiSA misschien niet nodig is, gezien 

het feit dat de waarde van de EU-uitvoer 

van diensten de afgelopen tien jaar is 

verdubbeld tot 728 miljard EUR in 2014, 

en dat bijna 70 % van de beroepsbevolking 

in de EU is tewerkgesteld in de 

dienstensector en dat deze 40 % 

vertegenwoordigt van de waarde van uit 

Europa uitgevoerde goederen; 

overwegende dat er reeds sprake is van 

een voldoende mate van 

dienstenliberalisering en dat het niet 

nodig is om verder te onderhandelen over 

liberalisering; overwegende dat elke 

modernisering van de regels voor de 

handel in diensten bewerkstelligd kan 

worden door het beoordelen en herzien 

van GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Amendement  16 

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

Matt Carthy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de handel in diensten 

als motor werkt voor banen en groei in de 

EU, en dat deze werking door de TiSA kan 

worden versterkt; 

G. overwegende dat de handel in diensten 

als motor kan werken voor fatsoenlijke 

banen en inclusieve groei in de EU, en dat 

deze werking door de TiSA kan worden 

versterkt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Amendement  17 

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

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat non-tarifaire 

belemmeringen, die gemiddeld meer dan 

50 % van de kosten uitmaken van 

grensoverschrijdende diensten, 

disproportioneel nadelig zijn voor kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), die 

een derde vormen van de EU-uitvoerders 

van diensten, omdat die vaak de personele 

en financiële middelen ontberen om zich 

over die belemmeringen heen te zetten; 

overwegende dat verwijdering van 

onnodige belemmeringen 

internationalisering voor kmo's 

gemakkelijker zou maken, mits deze 

belemmeringen kunnen worden 

weggenomen zonder dat de 

tenuitvoerlegging van de onderliggende 

doelstellingen van het overheidsbeleid in 

het gedrang komt; overwegende dat de 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van legitieme doeleinden van het 

overheidsbeleid moeten worden 

gehandhaafd; 

I. overwegende dat non-tarifaire 

belemmeringen, die gemiddeld meer dan 

50 % van de kosten van 

grensoverschrijdende diensten uitmaken, 

disproportioneel nadelig zijn voor kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), maar 

ook een essentieel instrument zijn om ze 

tegen oneerlijke concurrentie te 

beschermen; overwegende dat 

verwijdering van onnodige belemmeringen 

internationalisering voor kmo's 

gemakkelijker zou maken, mits deze 

belemmeringen kunnen worden 

weggenomen zonder dat de 

tenuitvoerlegging van de onderliggende 

doelstellingen van het overheidsbeleid in 

het gedrang komt; overwegende dat de 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van legitieme doeleinden van het 

overheidsbeleid moeten worden 

gehandhaafd; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Amendement  18 

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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor 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 een inkrimping van 

of besparingen bij de overheidsdiensten 

gewoonlijk werk, kosten en risico's 

verplaatst naar de onbetaalde zorg en de 

huishoudens, waarvoor hoofdzakelijk 

vrouwen instaan, waardoor de 

gendergelijkheid wordt belemmerd; 

Or. en 

 

 


