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Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 
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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 

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 holde alle offentlige tjenesteydelser og 

kulturelle tjenesteydelser uden for 

forhandlingerne 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, 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 

Punkt 1 – litra b - nr. iv 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

iv. 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 såvel i 

forbindelse med 

markedsadgangsforpligtelser som 

forpligtelser til national behandling 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 
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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 

Punkt 1 – litra b - nr. vi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

vi. at anlægge en ambitiøs tilgang 

vedrørende leveringsmåde 3 ved at søge at 

få fjernet tredjelandes hindringer for 

handelsmæssig tilstedeværelse og 

etablering, såsom lofter over udenlandske 

egenandele og krav om joint ventures, 

hvilket er af afgørende betydning med 

hensyn til at øge væksten i tjenesteydelser, 

der leveres gennem leveringsmåde 1 og 4, 

og samtidig opretholde det nuværende 

niveau af EU-dækkende forbehold 

vi. at anlægge en forsigtig holdning 

vedrørende leveringsmåde 3, da sektorer 

som uddannelse, pleje og andre primære 

tjenesteydelser kun bør være på offentlige 

hænder 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 
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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 

Punkt 1 – litra b - nr. xii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  xiia. at støtte bestemmelser, der begrænser 

konkurrencen i offentlige udbud eller 

indfører forskelsbehandling ved 

tildelingen, når den sigter mod at fremme 

lokal forretningsaktivitet, f.eks. gennem 

kvoter for anvendelse af lokal 

produktionskapacitet, arbejdskraft eller 

tjenesteydelser og materialer, sådan som 

det praktiseres af mange 

forhandlingsparter; 

Or. en 



 

AM\1084757DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/32 

Ændringsforslag  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 
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Kyllönen, Liadh Ní Riada 
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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 

Punkt 1 – litra b - nr. xii b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  xiib. at sikre, at aftalen ikke begrænser 

det tilgængelige politiske råderum til at 

reagere på negative erfaringer med 

liberaliseringer og opfylde demokratiske 

behov for genregulering (herunder 

genkommunalisering); 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, 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 

Punkt 1 – litra c - nr. i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

i. at sikre grænseoverskridende 

datastrømme i overensstemmelse med den 

universelle ret til beskyttelse af 

personoplysninger 

i. kun at sikre grænseoverskridende 

datastrømme, hvis de er i 

overensstemmelse med den universelle ret 

til beskyttelse af personoplysninger;  

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, 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 

Punkt 1 – litra c - nr. vii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

vii. at anerkende, at digital innovation er en 

drivkraft for økonomisk vækst og 

produktivitet i hele økonomien; at 

anerkende, at datastrømme er en 

afgørende drivkraft i servicesektoren, et 

vigtigt element i den globale værdikæde af 

traditionelle fremstillingsvirksomheder og 

afgørende for udviklingen af det digitale 

indre marked; derfor at søge at opnå et 

omfattende forbud imod tvungne 

datalokaliseringskrav og sikre, at TISA 

indeholder fremtidssikre regler og 

forebygger en fragmentering af den 

digitale verden; at overveje, at tvungne 

lokaliseringskrav, dvs. det, at tjenesteydere 

tvinges til at anvende lokal infrastruktur 

eller etablere en lokal tilstedeværelse som 

forudsætning for levering af 

tjenesteydelser, står i vejen for 

udenlandske direkte investeringer til og 

fra en part; derfor at bestræbe sig på at 

standse denne praksis i videst muligt 

omfang inden og uden for Europa under 

hensyn til de nødvendige undtagelser, der 

bygger på legitime offentlige formål, f.eks. 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af de 

grundlæggende rettigheder 

vii. at anerkende, at digital innovation er en 

drivkraft for økonomisk vækst og 

produktivitet i hele økonomien; at 

overveje, at tvungne lokaliseringskrav 

under visse omstændigheder kan være 

nødvendige på baggrund af legitime 

offentlige formål, f.eks. 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af de 

grundlæggende rettigheder 

Or. en 
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Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada 
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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 

Punkt 1 – litra c - nr. viii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viiia. at modsætte sig konceptet med 

digitale produkter og tjenesteydelser inden 

for handelsliberalisering og i stedet 

gentage, at den "digitale dimension" af 

produkter og tjenesteydelser skal 

forhandles i forbindelse med deres 

respektive oprindelige klassificeringer 

Or. en 
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Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 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 

Punkt 1 – litra d - nr. i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

i. at sikre, at intet vil forhindre EU og 

medlemsstaterne i at opretholde, forbedre 

og anvende arbejdsmarkeds- og 

socialbestemmelser, kollektive 

overenskomster og lovgivning om fysiske 

personers indrejse eller midlertidige ophold 

i EU's eller en medlemsstats område, 

herunder foranstaltninger, som er 

nødvendige for at sikre, at fysiske personer 

bevæger sig ordentligt over grænserne, 

som f.eks. adgangs- eller indrejsetilladelser 

i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF 

om udstationering af arbejdstagere at sikre, 

at de minimale arbejds- og 

ansættelsesvilkår i værtslandet er gældende 

for alle tjenesteydere, som får adgang til 

EU, både i dag og i fremtiden; at sikre, at 

alle arbejdstagere, der kommer til Europa, 

uanset deres hjemland, nyder samme 

arbejdstagerrettigheder som statsborgere i 

værtslandet, og at princippet om lige løn 

for lige arbejde overholdes; at sikre, at de 

otte grundlæggende ILO-konventioner 

overholdes af TISA-parterne; at opfordre 

alle parter til at ratificere og gennemføre de 

grundlæggende ILO-standarder og til at 

fremme andre relevante ILO-konventioner 

og FN-resolutioner; at sikre, at EU's og 

i. at sikre, at intet vil forhindre EU og 

medlemsstaterne i at opretholde, forbedre 

og anvende arbejdsmarkeds- og 

socialbestemmelser, kollektive 

overenskomster og lovgivning om fysiske 

personers indrejse eller midlertidige ophold 

i EU's eller en medlemsstats område, 

herunder foranstaltninger, som er 

nødvendige for at sikre, at fysiske personer 

bevæger sig ordentligt over grænserne, 

som f.eks. adgangs- eller indrejsetilladelser 

i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF 

om udstationering af arbejdstagere at sikre, 

at de minimale arbejds- og 

ansættelsesvilkår i værtslandet er gældende 

for alle tjenesteydere, som får adgang til 

EU, både i dag og i fremtiden; at sikre, at 

alle arbejdstagere, der kommer til Europa, 

uanset deres hjemland, nyder samme 

arbejdstagerrettigheder som statsborgere i 

værtslandet, og at princippet om lige løn 

for lige arbejde overholdes; at sikre, at de 

otte grundlæggende ILO-konventioner 

ratificeres og gennemføres effektivt af 

TISA-parterne; at opfordre alle parter til at 

ratificere og gennemføre de 

grundlæggende ILO-standarder og til at 

fremme andre relevante ILO-konventioner 
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medlemsstaternes 

arbejdsmarkedslovgivning og kollektive 

overenskomster respekteres på EU's 

område; at styrke EU’s overvågnings- og 

håndhævelsesmekanisme for at forhindre 

overtrædelser; at tilskynde 

medlemsstaterne til at øge de ressourcer, 

der er til rådighed for arbejdstilsynene; 

hurtigst muligt at samle og fremlægge 

detaljerede oplysninger om antallet og 

typen af de tjenesteudbydere, som for 

øjeblikket opererer i EU under 

leveringsmåde 4, herunder varigheden af 

deres ophold; at sikre en langt mere 

effektiv grænseoverskridende adgang til 

data inden for EU i fremtiden; at medtage 

en sikkerhedsklausul, der forhindrer 

virksomheder i at omgå eller undergrave 

retten til at gennemføre faglige aktioner 

gennem brug af arbejdstagere fra 

tredjelande i forhandlinger om kollektive 

overenskomster og arbejdskonflikter, og at 

tillade, at TISA-deltagerne anvender 

enhver nødvendig 

sikkerhedsforanstaltning, hvis der skulle 

opstå pres på de nationale lønninger, hvis 

husarbejderes rettigheder bringes i fare, 

eller hvis andre aftalte standarder krænkes i 

overensstemmelse med de begrænsninger, 

der er fastsat i artikel X i GATS at 

tilskynde alle kontraherende parter til at 

overholde OECD's retningslinjer for 

multinationale virksomheder 

og FN-resolutioner; at sikre, at EU's og 

medlemsstaternes 

arbejdsmarkedslovgivning og kollektive 

overenskomster respekteres på EU's 

område; at styrke EU’s overvågnings- og 

håndhævelsesmekanisme for at forhindre 

overtrædelser; at tilskynde 

medlemsstaterne til at øge de ressourcer, 

der er til rådighed for arbejdstilsynene; 

hurtigst muligt at samle og fremlægge 

detaljerede oplysninger om antallet og 

typen af de tjenesteudbydere, som for 

øjeblikket opererer i EU under 

leveringsmåde 4, herunder varigheden af 

deres ophold; at sikre en langt mere 

effektiv grænseoverskridende adgang til 

data inden for EU i fremtiden; at medtage 

en sikkerhedsklausul, der forhindrer 

virksomheder i at omgå eller undergrave 

retten til at gennemføre faglige aktioner 

gennem brug af arbejdstagere fra 

tredjelande i forhandlinger om kollektive 

overenskomster og arbejdskonflikter, og at 

tillade, at TISA-deltagerne anvender 

enhver nødvendig 

sikkerhedsforanstaltning, hvis der skulle 

opstå pres på de nationale lønninger, hvis 

husarbejderes rettigheder bringes i fare, 

eller hvis andre aftalte standarder krænkes i 

overensstemmelse med de begrænsninger, 

der er fastsat i artikel X i GATS at 

tilskynde alle kontraherende parter til at 

overholde OECD's retningslinjer for 

multinationale virksomheder 

Or. en 
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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 

Punkt 1 – litra d - nr. iii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

iii. at anerkende bilaget om leveringsmåde 

4 som en offensiv interesse for Europa, 

eftersom folk i liberale erhverv i EU er 

veluddannede og mobile, og eftersom EU's 

virksomheder i stigende grad har behov for 

specifikke færdigheder fra udlændinge i 

liberale erhverv i Europa og deres 

medarbejdere uden for Europa for at 

understøtte etableringen af nye 

forretningsaktiviteter; at sikre, at denne 

mobilitet er til fordel ikke kun for 

europæiske virksomheder, men også for 

europæiske arbejdstagere 

iii. at anerkende bilaget om leveringsmåde 

4 som en offensiv interesse for Europa, 

eftersom folk i liberale erhverv i EU er 

veluddannede og mobile, og eftersom EU's 

virksomheder i stigende grad har behov for 

specifikke færdigheder fra udlændinge i 

liberale erhverv i Europa og deres 

medarbejdere uden for Europa for at 

understøtte etableringen af nye 

forretningsaktiviteter; at sikre, at denne 

mobilitet er til fordel ikke kun for 

europæiske virksomheder, men også for 

europæiske arbejdstagere at anerkende, at 

udviklingslande kan have behov for at 

kunne beskytte deres faglærte og 

veluddannede fagfolk; derfor at anmode 

om, at der ikke indføres noget generelt 

forbud mod at anvende økonomiske 

behovstest 

Or. en 

 

 


