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27.1.2016 A8-0009/38 

Ændringsforslag  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

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. vii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viia. at sikre, at borgerne ikke tvinges af 

myndighederne eller af 

sygeforsikringsselskaberne til at modtage 

lægebehandling i udlandet, medmindre 

den pågældende lægebehandling ikke er 

tilgængelig i hjemlandet 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/39 

Ændringsforslag  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, 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 

Punkt 1 – litra e - nr. i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

i. at nå en aftale, som indeholder et 

ambitiøst, men afbalanceret bilag, der 

dækker alle typer af finansielle 

tjenesteydelser, navnlig i bank- og 

forsikringssektoren, der går ud over 

GATS-bilaget om finansielle 

tjenesteydelser, og som fremmer en 

langsigtet bæredygtig vækst i 

overensstemmelse med Europa 2020-

strategiens mål; at sigte imod at styrke 

stabiliteten af det finansielle system og de 

enkelte finansielle institutioner og at 

garantere fuld overensstemmelse med de 

lovgivningsmæssige rammer efter krisen 

og garantere retfærdig konkurrence mellem 

udbydere af finansielle tjenesteydelser; at 

opnå en aftale, som skaber merværdi og 

beskyttelse af europæiske forbrugere i form 

af opadgående konvergens inden for 

finansiel regulering og et bredere udvalg af 

finansielle tjenesteydelser; at søge at sikre 

tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere, 

herunder retten til beskyttelse af 

personoplysninger og retten til privatlivets 

fred samt levering af forståelige og 

korrekte oplysninger, hvilket er af 

afgørende betydning for at begrænse 

informationsasymmetri 

i. ikke at indgå yderligere forpligtelser 

med henblik på liberalisering af 

finansielle tjenesteydelser, da manglen på 

regulering inden for finansielle 

tjenesteydelser var blandt de væsentligste 

årsager til den finansielle krise i 2008; at 

forkaste bestemmelser i TISA, som gør 

det muligt at omgå forsigtighedsbetonede 

standarder og lovgivning for banker og 

finansielle institutioner; at sigte imod at 

styrke stabiliteten af det finansielle system 

og de enkelte finansielle institutioner og at 

garantere fuld overensstemmelse med de 

lovgivningsmæssige rammer efter krisen 

og garantere retfærdig konkurrence 

mellem udbydere af finansielle 

tjenesteydelser; at opnå en aftale, som 

skaber merværdi og beskyttelse af 

europæiske forbrugere i form af 

opadgående konvergens inden for finansiel 

regulering og et bredere udvalg af 

finansielle tjenesteydelser; at søge at sikre 

tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere, 

herunder retten til beskyttelse af 

personoplysninger og retten til privatlivets 

fred samt levering af forståelige og 

korrekte oplysninger, hvilket er af 

afgørende betydning for at begrænse 

informationsasymmetri  
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Ændringsforslag  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 

Punkt 1 – litra e - nr. vii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  viia. at sikre overensstemmelse med 

UNCTAD's principper for staters 

ansvarlige långivning og lånoptagelse; at 

sikre långiveres og låntageres gensidige 

ansvarlighed ved alle finansielle 

tjenesteydelser; i forbindelse med 

forhandlinger at huske på 

nødvendigheden af at sikre 

gældsbæredygtighed  

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/41 

Ændringsforslag  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 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 f - nr. ii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

ii. at søge forbedret adgang til 

udenlandske markeder og en reduktion af 

omfanget af konkurrencebegrænsende 

lovgivningspraksis, især den type, der er 

skadelig for miljøet og mindsker 

transporttjenesteydelsernes effektivitet, og 

de restriktioner, som er indført af ikke-

EU-lande med hensyn til udenlandsk 

ejerskab, og samtidig bevare de offentlige 

myndigheders ret til at lovgive på 

transportområdet og sikre den offentlige 

transport; at afhjælpe restriktioner inden 

for cabotagesektoren og at undgå, at 

fartøjer vender tomme tilbage fra deres 

værtslande, navnlig i bilagene om sø- og 

lufttransport 

ii. at sikre, at indenlandske ordninger 

(f.eks. den amerikanske Jones Act for 

cabotagesektoren) har forrang for 

frihandelsaftaler, og samtidig tilstræbe at 

ændre ordninger, der er skadelige for 

miljøet og mindsker 

transporttjenesteydelsernes effektivitet, og 

juridisk sikre offentlige myndigheders ret 

til at lovgive på transportområdet og til at 

garantere offentlig transport  

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/42 

Ændringsforslag  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 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 

Punkt 1 – litra f - nr. vi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

vi. at finde den rette balance mellem 

liberalisering af den 

konkurrencebetonede postsektor, der er 

afgørende for den yderligere udvikling af 

tjenester og digital økonomi, og 

beskyttelsen af universelle posttjenester, 

som spiller en afgørende rolle i fremme af 

social, økonomisk og territorial 

samhørighed; derfor at forhindre 

konkurrencebegrænsende 

tværsubsidiering og øge adgangen til 

ikke-EU-landes markeder, samtidig med 

at det sikres, at forsyningspligten opfyldes, 

således som denne defineres af de enkelte 

parter 

vi. at understrege betydningen af 

universelle posttjenester, som spiller en 

afgørende rolle i fremme af social, 

økonomisk og territorial samhørighed; at 

sikre, at forsyningspligten opfyldes, 

således som denne defineres af de enkelte 

parter, er derfor afgørende 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/43 

Ændringsforslag  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, 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 f - nr. vii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

vii. at minde om den afgørende rolle, som 

søfarten spiller i verdensøkonomien, både 

som et erhverv i sig selv og som formidler 

af international handel; at fremme en klar 

tekst med stærke tilsagn om at sikre adgang 

til havne, såvel som markedsadgang og 

national behandling for internationale 

søtransporttjenester 

vii. at minde om den afgørende rolle, som 

søfarten spiller i verdensøkonomien, både 

som et erhverv i sig selv og som formidler 

af international handel; at fremme en klar 

tekst med stærke tilsagn om at sikre adgang 

til havne, såvel som markedsadgang og 

national behandling for internationale 

søtransporttjenester; at udelukke alle 

statslige opgaver (f.eks. lodser) fra aftalen 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/44 

Ændringsforslag  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli  

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 g - nr. i a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  ia. at garantere, at princippet om 

destinationsland opretholdes, hvor der er 

afvigende standarder, herunder særligt 

tjenesteydelser under leveringsmåde 4 

(midlertidig fri bevægelighed for 

tjenesteleverandører eller ansatte, der er 

udsendt af en leverandør), for at sikre, at 

regler om kvalifikationer og lovgivning 

om arbejdstagerrettigheder og kollektive 

overenskomster vedbliver med at gælde i 

værtslandet - den midlertidige frie 

bevægelighed for tjenesteleverandører og 

virksomhedsinternt udstationerede 

arbejdstagere må under ingen 

omstændigheder udnyttes til at forhindre 

strejker eller omgå gældende kollektive 

overenskomster (gennem midlertidig 

ansættelse af arbejdskraft) 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/45 

Ændringsforslag  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

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

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 g - nr. iii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  iiia. at sikre, at forsyningspligtydelser 

garanteres, således at f.eks. personer, der 

bor i afsides beliggende regioner, 

grænseområder eller bjergområder eller 

på øer, nyder samme standard for 

tjenesteydelser som personer, der bor i 

byområder, og ikke betaler mere 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/46 

Ændringsforslag  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

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

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

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 g -nr. vi a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  via. minder om, at Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder har forrang for TISA og alle 

andre internationale traktater, der 

forhandles af EU, og opfordrer EU-

Domstolen til effektivt at sikre denne 

juridiske forrang  

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/47 

Ændringsforslag  47 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 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 g - nr. x 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

x. at bevare EU's praksis med at 

gennemføre offentlige høringer forud for 

fremlæggelse af lovgivningsforslag; at 

sikre, at der tages behørigt hensyn til 

resultaterne af disse høringer under 

forhandlingerne 

x. at bevare EU's praksis med at 

gennemføre offentlige høringer forud for 

vedtagelse af lovgivningsforslag; at sikre, 

at der tages behørigt hensyn til resultaterne 

af disse høringer under forhandlingerne 

uden at give privilegeret adgang til handel 

og andre kommercielle interesser 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/48 

Ændringsforslag  48 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, 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 h - nr. iii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  iiia. at sikre, at retlige tvister, der påvirker 

overholdelsen af denne aftale, henvises til 

domstolene det sted, hvor tiltalte har 

hjemsted, og at sagen føres på tiltaltes 

sprog og afgøres i henhold til gældende 

lovgivning i tiltaltes land; at sikre, at 

klageretten opfyldes 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/49 

Ændringsforslag  49 

Thomas Händel, Helmut Scholz, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 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 h - nr. iv  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

iv. at sikre, at EU's små og mellemstore 

tjenesteudbydere beskyttes imod urimelig 

handelspraksis fra tjenesteudbydere fra 

lande uden for EU 

iv. at sikre at EU's små og mellemstore 

tjenesteudbydere beskyttes imod urimelig 

handelspraksis fra tjenesteudbydere fra 

lande uden for EU ved at tilføje en artikel, 

der sikrer strenge tilsynsmyndigheder og 

konkurrencemyndigheder; denne artikel 

bør som minimum indeholde GATS's 

artikel IX om "handelspraksis"  

Or. en 



 

AM\1084756DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/50 

Ændringsforslag  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, 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 

Punkt 1 – litra h -punkt iv a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  iva. at modsætte sig klassificering af 

kommunale og regionale bestemmelser 

om arealudnyttelse og regionaludvikling 

eller arealudnyttelsesplaner som 

ikketoldmæssige handelshindringer 

Or. en 



 

AM\1084756DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Ændringsforslag  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

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 h - nr. vi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

vi. at sikre, at kommende 

indkøbsforpligtelser ikke strider imod de 

enkelte parters nationale lovgivning 

vi. at sikre, at kommende 

indkøbsforpligtelser ikke strider imod de 

enkelte parters nationale lovgivning; at 

sikre, at de nyligt vedtagne EU-regler om 

offentlige indkøb beskyttes og støttes 

inden for rammerne af forhandlingerne, 

navnlig hvad angår SMV'ers adgang til 

offentlige kontrakter, udvælgelseskriterier 

baseret på det bedste forhold mellem 

kvalitet og pris i stedet for den laveste pris, 

reserverede markeder afsat til 

socialøkonomiske foretagender, 

kontraherende myndigheders mulighed 

for at fremme tværgående 

fællesskabssamarbejde såvel som 

opretholdelse af tærsklerne for 

udbudsudelukkelse fra EU samt 

internationale regler 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/52 

Ændringsforslag  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 

Punkt 1 – litra i - nr. vi a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  via. at trække sig ud fra TISA-

forhandlingerne, hvis alle ovenstående 

henstillinger ikke respekteres  

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/53 

Ændringsforslag  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

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 i - nr. v 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

v. at tilskynde medlemsstaterne til at 

inddrage og høre deres nationale 

parlamenter så vel som de lokale og 

regionale myndigheder og holde dem 

behørigt orienteret om de igangværende 

forhandlinger 

v. at tilskynde medlemsstaterne til 

at inddrage deres nationale 

parlamenter og holde dem behørigt 

orienteret om de igangværende 

forhandlinger; at erkende, at TISA 

er en blandet aftale, som kræver 

ratificering af alle 

medlemsstaternes nationale 

parlamenter  

  

Or. en 

 

 


