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27.1.2016 A8-0009/28 

Ändringsförslag  28 

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

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

Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i. Kommissionen uppmanas att hålla 

offentliga och audiovisuella tjänster 

utanför avtalets tillämpningsområde, att gå 

fram försiktigt när det gäller kulturella 

tjänster, utan att det påverkar EU:s 

åtaganden inom Gats, och att sträva efter 

ambitiösa åtaganden över gränserna för 

parter, sektorer och förvaltningsnivåer, 

särskilt ett ytterligare öppnande av 

utländska marknader med avseende på 

offentlig upphandling, 

telekommunikation, transport och 

finansiella och yrkesmässiga tjänster. 

i. Kommissionen uppmanas att hålla alla 

offentliga och kulturella tjänster utanför 

avtalets tillämpningsområde. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Ändringsförslag  29 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led iv 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iv. Kommissionen uppmanas att avslå 

tillämpningen av standstill- och 

ratchetklausuler i förbindelse med 

åtaganden för marknadstillträde och att 

avslå deras tillämpning på känsliga 

sektorer, såsom offentliga och kulturella 

tjänster, offentlig upphandling, 

leveranssätt 4, transport och finansiella 

tjänster. Kommissionen uppmanas att 

lämna tillräcklig flexibilitet för att föra 

tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

tillbaka under offentlig kontroll. 

Kommissionen uppmanas att bevara EU:s 

och medlemsstaternas rätt att modifiera sin 

lista över åtaganden i enlighet med Gats. 

iv. Kommissionen uppmanas att avslå 

tillämpningen av standstill- och 

ratchetklausuler i fråga om åtaganden för 

marknadstillträde och åtaganden för 

nationell behandling. Kommissionen 

uppmanas att lämna tillräcklig flexibilitet 

för att föra tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse tillbaka under offentlig kontroll. 

Kommissionen uppmanas att bevara EU:s 

och medlemsstaternas rätt att modifiera sin 

lista över åtaganden i enlighet med Gats. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/30 

Ändringsförslag  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led vi 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

vi. Kommissionen uppmanas att ha en 

ambitiös strategi när det gäller 

leveranssätt 3 genom att försöka 

undanröja hinder för kommersiell 

närvaro och etablering i länder utanför 

EU, t.ex. tak för utländskt aktieägande 

och krav gällande samriskföretag, vilket 

är av största vikt för att öka tillväxten när 

det gäller tjänster som tillhandahålls inom 

ramen för leveranssätten 1 och 4, 

samtidigt som den aktuella nivån på EU-

täckande förbehåll upprätthålls. 

Kommissionen uppmanas att ha en 

försiktig strategi när det gäller 

leveranssätt 3, eftersom sektorer såsom 

utbildning, omsorg och andra 

grundläggande behov alltid bör skötas av 

den offentliga sektorn. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Ändringsförslag  31 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led xiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  xiia. Kommissionen uppmanas att stödja 

bestämmelser för att begränsa 

konkurrensen om offentliga kontrakt eller 

införa diskriminering vid tilldelningen av 

dessa, när syftet är att främja lokal 

näringslivsverksamhet, till exempel 

genom användning av kvoter för lokal 

produktionskapacitet, lokal arbetskraft, 

lokala tjänster och lokalt material, vilket 

redan görs av många förhandlingsparter. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Ändringsförslag  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led b – led xiib (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  xiib. Kommissionen uppmanas att 

säkerställa att avtalet inte begränsar det 

politiska spelrummet för att hantera 

negativa liberaliseringserfarenheter och 

tillmötesgå demokratiska krav på 

återreglering (bland annat 

återkommunalisering). 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Ändringsförslag  33 

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

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led c – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i. Kommissionen uppmanas att se till att 

gränsöverskridande dataflöden respekterar 

den allmänna rätten till integritet. 

i. Kommissionen uppmanas att se till att 

gränsöverskridande dataflöden tillåts 

endast om de respekterar den allmänna 

rätten till integritet.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Ändringsförslag  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led c – led vii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

vii. Kommissionen uppmanas att erkänna 

att digital innovation är en drivkraft för 

ekonomisk tillväxt och produktivitet i hela 

ekonomin. Kommissionen uppmanas 

vidare att erkänna att dataflöden är en 

avgörande drivkraft inom tjänstesektorn, 

ett väsentligt inslag i den globala 

värdekedjan för traditionella 

tillverkningsföretag och av avgörande 

betydelse för utvecklingen av den digitala 

inre marknaden. Kommissionen 

uppmanas därför att försöka få till stånd 

ett omfattande förbud mot tvingande krav 

på datalokalisering och att se till att TiSA 

innehåller framtidssäkrade regler och 

förhindrar fragmentering av den digitala 

världen. Kommissionen uppmanas att 

beakta att tvingande krav på lokalisering, 

som tvingar tjänsteleverantörer att 

använda lokal infrastruktur eller etablera 

ett lokalt kontor som ett villkor för att 

tillhandahålla tjänster, står i vägen för 

utländska direktinvesteringar till och från 

en part. Kommissionen uppmanas att 

därför sträva efter att begränsa sådana 

metoder så långt som möjligt i och 

utanför Europa, samtidigt som 

nödvändiga undantag medges baserade 

på legitima offentliga ändamål, såsom 

konsumentskydd och skydd av de 

vii. Kommissionen uppmanas att erkänna 

att digital innovation är en drivkraft för 

ekonomisk tillväxt och produktivitet i hela 

ekonomin. Kommissionen uppmanas att 

beakta att tvingande krav på lokalisering 

under vissa omständigheter kan vara 

nödvändiga, på grundval av legitima 

offentliga ändamål, såsom 

konsumentskydd och skydd av de 

grundläggande rättigheterna. 
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grundläggande rättigheterna. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Ändringsförslag  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

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

Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led c – led viiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  viiia. Kommissionen uppmanas att 

motsätta sig begreppet digitala produkter 

och tjänster inom ramen för 

liberaliseringen av handeln och i stället 

upprepa att förhandlingar om produkters 

och tjänsters ”digitala dimension” måste 

ske i deras respektive ursprungliga 

klassificeringssammanhang. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Ändringsförslag  36 

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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led d – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i. Kommissionen uppmanas att se till att 

inget hindrar EU och dess medlemsstater 

från att behålla, förbättra och tillämpa 

social- och arbetslagstiftning, 

kollektivavtal och lagstiftning om fysiska 

personers inresa eller tillfälliga vistelse på 

EU:s eller en medlemsstats territorium, 

inbegripet de åtgärder som behövs för att 

trygga en ordnad rörlighet för fysiska 

personer över gränserna, såsom bland 

annat inresa eller villkor för inresa. 

Kommissionen uppmanas att i linje med 

direktiv 96/71/EG om utstationering av 

arbetstagare garantera att minimivillkoren 

för anställning i värdlandet är tillämpliga 

på alla tjänsteleverantörer som får tillträde 

till EU, både i dag och i framtiden. 

Kommissionen uppmanas att se till att alla 

arbetstagare som kommer till Europa, 

oberoende av hemland, omfattas av samma 

arbetstagarrättigheter som medborgarna i 

värdlandet och att principen om lika lön för 

lika arbete respekteras. Kommissionen 

uppmanas att se till att de åtta 

grundläggande ILO-konventionerna 

respekteras av parterna i TiSA-avtalet, och 

att uppmana samtliga parter att ratificera 

och genomföra ILO:s grundläggande 

i. Kommissionen uppmanas att se till att 

inget hindrar EU och dess medlemsstater 

från att behålla, förbättra och tillämpa 

social- och arbetslagstiftning, 

kollektivavtal och lagstiftning om fysiska 

personers inresa eller tillfälliga vistelse på 

EU:s eller en medlemsstats territorium, 

inbegripet de åtgärder som behövs för att 

trygga en ordnad rörlighet för fysiska 

personer över gränserna, såsom bland 

annat inresa eller villkor för inresa. 

Kommissionen uppmanas att i linje med 

direktiv 96/71/EG om utstationering av 

arbetstagare garantera att minimivillkoren 

för anställning i värdlandet är tillämpliga 

på alla tjänsteleverantörer som får tillträde 

till EU, både i dag och i framtiden. 

Kommissionen uppmanas att se till att alla 

arbetstagare som kommer till Europa, 

oberoende av hemland, omfattas av samma 

arbetstagarrättigheter som medborgarna i 

värdlandet och att principen om lika lön för 

lika arbete respekteras. Kommissionen 

uppmanas att se till att de åtta 

grundläggande ILO-konventionerna 

ratificeras och genomförs i praktiken av 

parterna i TiSA-avtalet, och att uppmana 

samtliga parter att ratificera och genomföra 
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normer och främja andra relevanta ILO-

konventioner och FN-resolutioner. 

Kommissionen uppmanas att säkerställa att 

EU:s och medlemsstaternas 

arbetslagstiftning samt kollektivavtal 

respekteras på EU:s territorium, och att 

stärka EU:s mekanism för övervakning och 

genomförande för att förhindra 

överträdelser. Kommissionen uppmanas att 

kräva att medlemsstaterna ökar de 

tillgängliga resurserna för 

yrkesinspektioner. Kommissionen 

uppmanas att snarast möjligt sammanställa 

och lägga fram detaljerade uppgifter om 

antal och typ av tjänsteleverantörer som för 

närvarande är verksamma inom EU inom 

ramen för leveranssätt 4, inbegripet 

vistelsens längd, och att säkerställa en 

mycket effektivare gränsöverskridande 

tillgång till uppgifter i EU i framtiden. 

Kommissionen uppmanas att inkludera en 

säkerhetsklausul som hindrar företag att 

kringgå eller undergräva rätten att vidta 

kollektiva åtgärder genom att utnyttja 

utländska arbetstagare under förhandlingar 

om kollektivavtal och arbetstvister, och att 

tillåta TiSA-deltagarna att vidta alla 

nödvändiga skyddsåtgärder om de 

inhemska lönerna skulle pressas, om de 

inhemska arbetstagarnas rättigheter skulle 

äventyras eller om andra överenskomna 

normer skulle överträdas, i linje med de 

begränsningar som fastställs i artikel X i 

Gats. Kommissionen uppmanas vidare att 

uppmuntra samtliga avtalsparter att 

respektera OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag. 

ILO:s grundläggande normer och främja 

andra relevanta ILO-konventioner och FN-

resolutioner. Kommissionen uppmanas att 

säkerställa att EU:s och medlemsstaternas 

arbetslagstiftning samt kollektivavtal 

respekteras på EU:s territorium, och att 

stärka EU:s mekanism för övervakning och 

genomförande för att förhindra 

överträdelser. Kommissionen uppmanas att 

kräva att medlemsstaterna ökar de 

tillgängliga resurserna för 

yrkesinspektioner. Kommissionen 

uppmanas att snarast möjligt sammanställa 

och lägga fram detaljerade uppgifter om 

antal och typ av tjänsteleverantörer som för 

närvarande är verksamma inom EU inom 

ramen för leveranssätt 4, inbegripet 

vistelsens längd, och att säkerställa en 

mycket effektivare gränsöverskridande 

tillgång till uppgifter i EU i framtiden. 

Kommissionen uppmanas att inkludera en 

säkerhetsklausul som hindrar företag att 

kringgå eller undergräva rätten att vidta 

kollektiva åtgärder genom att utnyttja 

utländska arbetstagare under förhandlingar 

om kollektivavtal och arbetstvister, och att 

tillåta TiSA-deltagarna att vidta alla 

nödvändiga skyddsåtgärder om de 

inhemska lönerna skulle pressas, om de 

inhemska arbetstagarnas rättigheter skulle 

äventyras eller om andra överenskomna 

normer skulle överträdas, i linje med de 

begränsningar som fastställs i artikel X i 

Gats. Kommissionen uppmanas vidare att 

uppmuntra samtliga avtalsparter att 

respektera OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Ändringsförslag  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om 

avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led d – led iii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iii. Kommissionen uppmanas att betrakta 

bilagan om leveranssätt 4 som ett offensivt 

intresse för Europa med tanke på att EU 

har en välutbildad och rörlig arbetskraft 

och att EU:s företag i allt större 

utsträckning behöver den särskilda 

kompetensen hos utländsk arbetskraft i 

Europa och hos sin personal utanför 

Europa för att kunna etablera nya företag. 

Kommissionen uppmanas att se till att 

denna rörlighet är fördelaktig både för 

företag och arbetstagare i EU. 

iii. Kommissionen uppmanas att betrakta 

bilagan om leveranssätt 4 som ett offensivt 

intresse för Europa med tanke på att EU 

har en välutbildad och rörlig arbetskraft 

och att EU:s företag i allt större 

utsträckning behöver den särskilda 

kompetensen hos utländsk arbetskraft i 

Europa och hos sin personal utanför 

Europa för att kunna etablera nya företag. 

Kommissionen uppmanas att se till att 

denna rörlighet är fördelaktig för både 

företag och arbetstagare i EU. 

Kommissionen uppmanas att inse att 

utvecklingsländerna kan behöva ha 

möjlighet att skydda sina kunniga och 

välutbildade yrkesverksamma, och 

uppmanas därför begära att det inte 

införs något generellt förbud mot 

användning av ekonomiska 

behovsprövningar. 

Or. en 

 

 


