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27.1.2016 A8-0009/38 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -d alakohta – vii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  vii a. varmistetaan, että viranomaiset tai 

sairausvakuutusyhtiöt eivät pakota 

kansalaisia hankkimaan lääketieteellistä 

hoitoa ulkomailta lukuun ottamatta 

tilanteita, joissa hoitoa ei ole saatavilla 

kotimaassa; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Tarkistus  39 

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

Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – e alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i. pyritään saamaan aikaan sopimus, joka 

sisältää kunnianhimoisen mutta 

tasapainoisen liitteen, joka kattaa kaiken 

tyyppiset rahoituspalvelut, erityisesti 

pankki- ja vakuutuspalvelut, laajemmin 

kuin GATS-sopimuksen rahoituspalveluja 

koskeva liite ja joka edistää kestävää 

kasvua pitkällä aikavälillä Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteiden mukaisesti; 

pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmän 

ja yksittäisten rahoituslaitosten vakautta, 

takaamaan kriisin jälkeisen sääntely-

ympäristön täysi johdonmukaisuus ja 

takaamaan rahoituspalvelujen tarjoajien 

välinen reilu kilpailu; pyritään saamaan 

aikaan sopimus, josta on hyötyä 

eurooppalaisille kuluttajille ja joka suojelee 

heitä, kun rahoitusalan sääntelyä 

yhtenäistetään ja samalla tiukennetaan ja 

rahoituspalvelujen valikoima laajenee; 

pyritään huolehtimaan asianmukaisesta 

kuluttajansuojasta, mukaan lukien 

tietosuoja ja oikeus yksityisyyteen sekä 

ymmärrettävän ja oikean tiedon 

tarjoaminen, koska ne ovat välttämättömiä 

tiedon epäsymmetrian vähentämiseksi; 

i. ei sitouduta vapauttamaan 

rahoituspalveluja enää pidemmälle, 

koska rahoituspalvelujen sääntelyn puute 

oli yksi vuoden 2008 rahoituskriisin 

pääasiallisista syistä; torjutaan kaikki 

TiSA-sopimuksen määräykset, jotka 

antavat mahdollisuuden kiertää 

toiminnan vakautta edistäviä pankki- ja 

rahoitusalan normeja ja lainsäädäntöä; 

pyritään vahvistamaan 

rahoitusjärjestelmän ja yksittäisten 

rahoituslaitosten vakautta, takaamaan 

kriisin jälkeisen sääntely-ympäristön täysi 

johdonmukaisuus ja takaamaan 

rahoituspalvelujen tarjoajien välinen reilu 

kilpailu; pyritään saamaan aikaan sopimus, 

josta on hyötyä eurooppalaisille 

kuluttajille ja joka suojelee heitä, kun 

rahoitusalan sääntelyä yhtenäistetään ja 

samalla tiukennetaan ja rahoituspalvelujen 

valikoima laajenee; pyritään huolehtimaan 

asianmukaisesta kuluttajansuojasta, 

mukaan lukien tietosuoja ja oikeus 

yksityisyyteen sekä ymmärrettävän ja 

oikean tiedon tarjoaminen, koska ne ovat 

välttämättömiä tiedon epäsymmetrian 

vähentämiseksi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Tarkistus  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -e alakohta – vii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  vii a. varmistetaan YK:n kauppa- ja 

kehityskonferenssin (UNCTAD) 

ilmaisemien vastuuntuntoista lainanantoa 

valtioille ja valtioiden lainanottoa 

koskevien periaatteiden noudattaminen; 

varmistetaan lainanantajien ja -ottajien 

keskinäinen vastuu kaikissa 

rahoituspalveluissa; pidetään 

neuvotteluja käytäessä mielessä tarve 

varmistaa velkakestävyys; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – f alakohta – ii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

ii. pyritään helpottamaan pääsyä 

ulkomaanmarkkinoille ja vähentämään 

kilpailua rajoittavia sääntelykäytäntöjä ja 

varsinkin niitä, jotka pilaavat ympäristöä 

ja heikentävät liikennepalvelujen 

tehokkuutta, sekä kolmansien maiden 

ulkomaiselle omistukselle asettamia 

rajoituksia turvaamalla samalla 
oikeudellisesti viranomaisten oikeus 

säännellä liikennettä ja turvata julkinen 

liikenne; puututaan erityisesti meri- ja 

ilmakuljetuksia koskevissa liitteissä 

oleviin kabotaasiliikenteen rajoituksiin ja 

pyritään välttämään 

liikenteenharjoittajien paluu 

kohdemaasta ilman lastia; 

ii. varmistetaan, että kotimaiset järjestelyt 

(esimerkiksi kabotaasiliikennettä koskeva 

Yhdysvaltojen kauppalaivastolaki Jones 

Act) asetetaan vapaakauppasopimusten 

edelle, ja samalla pyritään muuttamaan 

niitä järjestelyjä, jotka pilaavat ympäristöä 

ja heikentävät liikennepalvelujen 

tehokkuutta, sekä turvataan oikeudellisesti 

viranomaisten oikeus säännellä liikennettä 

ja turvata julkinen liikenne; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -f alakohta – vi a alakohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

vi. korostetaan kilpailukykyisen postialan 

vapauttamisen, joka on palvelujen ja 

digitaalisen talouden tulevan kehityksen 

kannalta keskeinen tekijä, ja postin 

yleispalvelujen, joilla on ratkaiseva rooli 

sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä, 

suojelun oikeanlaista tasapainoa; estetään 

siksi kilpailua rajoittava ristiintukeminen 

ja lisätään pääsyä kolmansien maiden 

markkinoille, samalla kun varmistetaan 

osapuolten määrittelemien 
yleispalveluvelvoitteiden täyttäminen; 

vi. korostetaan, että postin yleispalvelut, 

joilla on ratkaiseva rooli sosiaalisen, 

taloudellisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä, ovat 

tärkeitä; varmistetaan 

yleispalveluvelvoitteiden täyttäminen 

sellaisina kuin osapuolet ovat ne 

määritelleet; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Tarkistus  43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -f alakohta – vii alakohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

vii. pidetään mielessä, että meriliikenteellä 

on ratkaisevan tärkeä asema 

maailmantaloudessa sekä teollisuudenalana 

että kansainvälisen kaupan edistäjänä; 

pyritään siihen, että neuvotteluissa 

laaditaan vahvoja sitoumuksia sisältävä 

selkeä sopimusteksti, joka turvaa pääsyn 

satamiin sekä markkinoille pääsyn ja 

kansallisen kohtelun kansainvälisille 

meriliikennepalveluille; 

vii. pidetään mielessä, että meriliikenteellä 

on ratkaisevan tärkeä asema 

maailmantaloudessa sekä teollisuudenalana 

että kansainvälisen kaupan edistäjänä; 

pyritään siihen, että neuvotteluissa 

laaditaan vahvoja sitoumuksia sisältävä 

selkeä sopimusteksti, joka turvaa pääsyn 

satamiin sekä markkinoille pääsyn ja 

kansallisen kohtelun kansainvälisille 

meriliikennepalveluille; suljetaan kaikki 

julkisen vallan tehtävät (esimerkiksi 

meriluotsit) sopimuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Tarkistus  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  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -g alakohta – i a alakohta (uusi) 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  i a. taataan, että noudatetaan edelleen 

määrämaaperiaatetta, kun normit eroavat 

toisistaan, eritoten toimintamuodon 4 

mukaisissa palveluissa 

(palveluntarjoajien sekä 

palveluntarjoajan toiseen maahan 

lähettämien työntekijöiden tilapäinen 

vapaa liikkuvuus), jotta varmistetaan, että 

pätevyysvaatimuksia sekä työ- ja 

työehtosopimuslainsäädäntöä sovelletaan 

edelleen isäntämaassa ja että 

palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajan 

toiseen maahan lähettämien 

työntekijöiden tilapäistä vapaata 

liikkuvuutta ei missään tapauksessa 

käytetä lakkojen estämiseen tai voimassa 

olevan työehtosopimuslainsäädännön 

kiertämiseen (ottamalla palvelukseen 

tilapäisiä työntekijöitä); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Tarkistus  45 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -g alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  iii a. varmistetaan, että yleispalvelu 

turvataan niin, että esimerkiksi syrjäisillä 

alueilla, raja-alueilla, vuoristoalueilla tai 

saarilla asuvat ihmiset voivat nauttia 

samoista peruspalveluista samaan 

hintaan kuin kaupunkialueilla asuvat; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -g alakohta – vi a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  vi a. muistutetaan, että Euroopan unionin 

perusoikeuskirja on ensisijainen TiSA-

sopimukseen ja kaikkiin muihin unionin 

neuvottelemiin kansainvälisiin 

sopimuksiin nähden, ja kehotetaan 

Euroopan unionin tuomioistuinta 

toteuttamaan tehokkaita toimia 

perusoikeuskirjan oikeudellisen 

ensisijaisuuden varmistamiseksi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Tarkistus  47 

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

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -g alakohta – x alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

x. pidetään kiinni EU:n käytännöstä 

järjestää julkisia kuulemisia ennen 

säädösehdotusten käsittelyä; varmistetaan, 

että kuulemisten tulokset otetaan 

neuvotteluissa tarkoin huomioon; 

x. pidetään kiinni EU:n käytännöstä 

järjestää julkisia kuulemisia ennen 

säädösehdotusten hyväksymistä; 

varmistetaan, että kuulemisten tulokset 

otetaan neuvotteluissa tarkoin huomioon 

antamatta etuoikeutettua asemaa kaupalle 

ja muille kaupallisille eduille; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Tarkistus  48 

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

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – -h alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  iii a. varmistetaan, että oikeudelliset riita-

asiat, jotka koskevat tämän sopimuksen 

noudattamista, viedään ratkaistaviksi 

vastaajan sääntömääräisen kotipaikan 

yleisissä tuomioistuimissa ja menettely 

käydään vastaajan kielellä ja kyseisessä 

maassa voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisesti; varmistetaan, että 

muutoksenhakuoikeus on turvattu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Tarkistus  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – h alakohta – iv alakohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

iv. varmistetaan EU:n pienten ja 

keskisuurten palveluntarjoajien suojelu 

EU:n ulkopuolisten palveluntarjoajien 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

iv. varmistetaan EU:n pienten ja 

keskisuurten palveluntarjoajien suojelu 

EU:n ulkopuolisten palveluntarjoajien 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä 

lisäämällä sopimukseen artikla, jolla 

varmistetaan tinkimättömät 

valvontaviranomaiset ja 

kilpailuviranomaiset ja joka sisältää 

vähintään samat määräykset kuin GATS-

sopimuksen liiketoimintakäytäntöjä 

koskeva IX artikla; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – h alakohta – iv a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  iv a. vastustetaan maankäyttöä sekä 

aluekehityssuunnitelmia ja kaavoitusta 

koskevien kunnallisten ja alueellisten 

määräysten luokittelua tullien 

ulkopuolisiksi kaupan esteiksi; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Tarkistus  51 

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

Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – h alakohta – vi alakohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

vi. varmistetaan, etteivät tulevat 

hankintasitoumukset ylitä minkään 

osapuolen paikallista tai kansallista 

lainsäädäntöä; 

vi. varmistetaan, etteivät tulevat 

hankintasitoumukset ylitä minkään 

osapuolen paikallista tai kansallista 

lainsäädäntöä; varmistetaan, että hiljattain 

hyväksyttyjä julkisia hankintoja koskevia 

EU:n sääntöjä suojellaan ja tuetaan 

neuvotteluissa, erityisesti niitä, jotka 

koskevat pk-yritysten mahdollisuutta 

osallistua julkisiin hankintasopimuksiin, 

valintaperusteita, jotka perustuvat 

parhaaseen hinta-laatusuhteeseen 

halvimman hinnan sijasta, 

yhteisötalouden yrityksille varattuja 

markkinaosuuksia, 

hankintaviranomaisten mahdollisuutta 

edistää yhteisöjen välistä yhteistyötä sekä 

niiden kynnysarvojen säilyttämistä, joiden 

perusteella tarjouskilpailuun ei sovelleta 

EU:n eikä kansainvälisiä sääntöjä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.1.2016 A8-0009/52 

Tarkistus  52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – i alakohta – vi a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  vi a. vetäydytään pois TiSA-

neuvotteluista, jos kaikkia edellä 

mainittuja suosituksia ei noudateta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.1.2016 A8-0009/53 

Tarkistus  53 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – i kohta – v alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

v. kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan 

kansalliset parlamentit sekä paikallis- ja 

alueviranomaiset mukaan prosessiin ja 

kuulemaan niitä sekä pitämään ne 

asianmukaisesti ajan tasalla käynnissä 

olevista neuvotteluista; 

v. kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan 

kansalliset parlamentit mukaan prosessiin 

ja pitämään ne asianmukaisesti ajan tasalla 

käynnissä olevista neuvotteluista; 

myönnetään, että TiSA-sopimus on 

sekamuotoinen sopimus, jonka yhteydessä 

edellytetään ratifiointia kaikkien 

jäsenvaltioiden kansallisissa 

parlamenteissa; 

Or. en 

 

 


