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27.1.2016 A8-0009/38 

Ändringsförslag  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 

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 viia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  viia. Kommissionen uppmanas att se till 

att myndigheter eller 

sjukförsäkringsbolag inte tvingar 

medborgare att söka medicinsk 

behandling utomlands, såvida inte denna 

behandling saknas i hemlandet. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Ändringsförslag  39 

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

Malin Björk, Matt Carthy, 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 e – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i. Kommissionen uppmanas att uppnå ett 

avtal som innehåller en ambitiös men 

samtidigt balanserad bilaga som omfattar 

bestämmelserna för alla typer av finansiella 

tjänster, särskilt inom bank- och 

försäkringssektorn, som går utöver Gats 

bilaga om finansiella tjänster och som 

främjar en långsiktig hållbar tillväxt i linje 

med målen i Europa 2020-strategin. 

Kommissionen uppmanas att ha som mål 

att stärka det finansiella systemets och de 

enskilda finansinstitutens stabilitet och 

garantera full överensstämmelse med de 

lagstiftningsmässiga ramarna efter krisen, 

samtidigt som rättvis konkurrens mellan 

leverantörer av finansiella tjänster 

garanteras. Kommissionen uppmanas att 

uppnå ett avtal som ger värde och skydd 

för europeiska konsumenter i form av 

konvergens uppåt inom den finansiella 

regleringen och ett större urval av 

finansiella tjänster. Kommissionen 

uppmanas att sträva efter att säkra 

tillräckligt konsumentskydd, inklusive 

skydd av personuppgifter och rätt till 

integritet samt tillhandahållande av 

begriplig och korrekt information, vilket är 

oumbärligt för att minska asymmetrin i 

informationen. 

i. Kommissionen uppmanas att inte göra 

ytterligare åtaganden att liberalisera de 

finansiella tjänsterna, eftersom bristen på 

reglering av de finansiella tjänsterna var 

en av de främsta orsakerna till 

finanskrisen 2008. Kommissionen 

uppmanas att förkasta alla eventuella 

bestämmelser i tjänstehandelsavtalet som 

gör det möjligt att kringgå standarder och 

bankrelaterad och finansiell 

tillsynslagstiftning. Kommissionen 

uppmanas att ha som mål att stärka det 

finansiella systemets och de enskilda 

finansinstitutens stabilitet och garantera 

full överensstämmelse med de 

lagstiftningsmässiga ramarna efter krisen, 

samtidigt som rättvis konkurrens mellan 

leverantörer av finansiella tjänster 

garanteras. Kommissionen uppmanas att 

uppnå ett avtal som ger värde och skydd 

för europeiska konsumenter i form av 

konvergens uppåt inom den finansiella 

regleringen och ett större urval av 

finansiella tjänster. Kommissionen 

uppmanas att sträva efter att säkra 

tillräckligt konsumentskydd, inklusive 

skydd av personuppgifter och rätt till 

integritet samt tillhandahållande av 

begriplig och korrekt information, vilket är 
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oumbärligt för att minska asymmetrin i 

informationen.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Ändringsförslag  40 

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

Matt Carthy, 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 e – led viia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  viia. Kommissionen uppmanas att se till 

att Unctads principer om ansvarsfull 

upplåning och utlåning till stater följs. 

Kommissionen uppmanas att säkerställa 

ömsesidigt ansvar för kreditgivarna och 

låntagarna när det gäller alla finansiella 

tjänster. Kommissionen uppmanas att i 

samband med förhandlingar ha i åtanke 

att hållbarheten i skuldsättningen måste 

säkerställas. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Ändringsförslag  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 

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 f – led ii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ii. Kommissionen uppmanas att förbättra 

tillträdet till utländska marknader och 

minska konkurrensbegränsande 

regelpraxis, i synnerhet praxis som är 

skadlig för miljön och som försämrar 

transporttjänsternas effektivitet samt de 

restriktioner som införs av tredjeländer 

avseende utländskt ägande, samtidigt som 
myndigheters rätt att reglera transporter 

och garantera kollektivtrafiken rättsligt 

säkerställs. Kommissionen uppmanas att 

åtgärda begränsningar inom 

cabotagesektorn och undvika att 

transportföretag återvänder utan last från 

mottagarlandet, särskilt i bilagorna om 

sjö- och lufttransporter. 

ii. Kommissionen uppmanas att säkerställa 

att inhemska bestämmelser (t.ex. den 

nordamerikanska Jones-lagen för 

cabotagesektorn) ges företräde framför 

frihandelsavtal när man ändrar de 

bestämmelser som är skadliga för miljön 

och som försämrar transporttjänsternas 

effektivitet och rättsligt säkerställer 

myndigheters rätt att reglera transporter 

och garantera kollektivtrafiken.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Ändringsförslag  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 

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 f – led vi 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

vi. Kommissionen uppmanas att hitta rätt 

balans mellan liberalisering av den 

konkurrenskraftiga postsektorn, som är 

avgörande för den fortsatta utvecklingen 

av tjänster och den digitala ekonomin, 

och skydd av heltäckande posttjänster, som 

spelar en mycket viktig roll för att främja 

social, ekonomisk och territoriell 

sammanhållning. Kommissionen 

uppmanas att därför förhindra 

konkurrensbegränsande 

korssubventionering och öka tillträdet till 

tredjeländers marknader, samtidigt som 

man ser till att skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 

fullgörs på det sätt som respektive part 

definierat. 

vi. Kommissionen uppmanas att betona 

betydelsen av heltäckande posttjänster, 

som spelar en mycket viktig roll för att 

främja social, ekonomisk och territoriell 

sammanhållning. Kommissionen 

uppmanas att se till att skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 

fullgörs på det sätt som respektive part 

definierat. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Ändringsförslag  43 

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

Curzio Maltese, 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 f – led vii 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

vii. Kommissionen uppmanas att komma 

ihåg vilken viktig roll sjöfarten spelar för 

världsekonomin, både som en egen bransch 

och som ett sätt att underlätta internationell 

handel, samt att arbeta för en tydlig text 

med starka åtaganden om att säkerställa 

tillträde till hamnar samt marknadstillgång 

och nationell behandling för internationella 

sjötransporttjänster. 

vii. Kommissionen uppmanas att komma 

ihåg vilken viktig roll sjöfarten spelar för 

världsekonomin, både som en egen bransch 

och som ett sätt att underlätta internationell 

handel, samt att arbeta för en tydlig text 

med starka åtaganden om att säkerställa 

tillträde till hamnar samt marknadstillgång 

och nationell behandling för internationella 

sjötransporttjänster. Kommissionen 

uppmanas att undanta all statliga 

uppgifter (t.ex. lotsar) från avtalet. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Ändringsförslag  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  

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 g – led ia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ia. Kommissionen uppmanas att 

garantera att mottagarlandsprincipen ska 

gälla när standarderna för 

tillhandahållande av tjänster skiljer sig åt, 

särskilt inom leveranssätt 4 (fri rörlighet 

för tjänsteleverantörer med 

tidsbegränsade avtal och koncerninternt 

utstationerad personal), så att värdlandets 

kvalifikationskrav, arbetslagstiftning och 

kollektiva arbetsrätt respekteras – fri 

rörlighet för tjänsteleverantörer med 

tidsbegränsade avtal eller koncerninternt 

utstationerad personal kan och får inte 

missbrukas för att förhindra strejker eller 

kringgå gällande kollektivavtal (genom att 

personal anställs med tidsbegränsade 

avtal). 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

27.1.2016 A8-0009/45 

Ändringsförslag  45 

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

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

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 g – led iiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  iiia. Kommissionen uppmanas att 

garantera att principen om 

samhällsomfattande tjänster blir skyddad, 

så att t.ex. människor som lever i avlägsna 

områden, gränsregioner, bergsområden 

eller på öar erbjuds samma 

standardservice och inte behöver betala 

mer än människor i urbana områden. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Ändringsförslag  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 

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 g – led v a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  via. Europaparlamentet påminner om att 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna har 

företräde framför TiSA och alla andra 

internationella avtal som EU förhandlar 

om, och uppmanar Europeiska unionens 

domstol att effektivt garantera detta 

juridiska företräde.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Ändringsförslag  47 

Stelios Kouloglou, 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 g – led x 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

x. Kommissionen uppmanas att fortsätta 

med EU:s praxis att genomföra offentliga 

samråd före ett lagstiftningsförslag. 

Kommissionen uppmanas att se till att 

resultaten av dessa samråd blir ordentligt 

beaktade under förhandlingarna. 

x. Kommissionen uppmanas att fortsätta 

med EU:s praxis att genomföra offentliga 

samråd före antagandet av ett 

lagstiftningsförslag. Kommissionen 

uppmanas att se till att resultaten av dessa 

samråd blir ordentligt beaktade under 

förhandlingarna, utan att ge 

förmånstillträde till handel och andra 

kommersiella intressen. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Ändringsförslag  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, 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 h – led iiia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  iiia. Kommissionen uppmanas att se till 

att rättsliga tvister som rör efterlevnaden 

av detta avtal hänvisas till allmänna 

domstolar på platsen för den svarandes 

företagssäte, och att rättegången sker på 

den svarandes språk och enligt de lagar 

som gäller i den svarandes land. 

Kommissionen uppmanas att se till att 

rätten att överklaga skyddas. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Ändringsförslag  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 h – led iv  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

iv. Kommissionen uppmanas att se till att 

små och medelstora tjänsteleverantörer i 

EU skyddas från illojal handelspraxis som 

bedrivs av tjänsteleverantörer utanför EU, 

iv. Kommissionen uppmanas att se till att 

små och medelstora tjänsteleverantörer 

skyddas från illojal handelspraxis som 

bedrivs av tjänsteleverantörer utanför EU, 

genom att lägga till en artikel som 

garanterar strikta tillsynsmyndigheter och 

konkurrensmyndigheter – denna artikel 

måste minst innehålla Gats-avtalets 

artikel IX om affärspraxis.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Ändringsförslag  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 

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 h – led iva (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  iva. Kommissionen uppmanas att motsätta 

sig klassificeringen av kommunala och 

regionala föreskrifter om 

markanvändning och regional utveckling 

eller markanvändningsplaner som icke-

tariffära handelshinder. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Ändringsförslag  51 

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

Marisa Matias 

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 h – led vi 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

vi. Kommissionen uppmanas att se till att 

kommande upphandlingsåtaganden inte 

strider mot någon parts lokala eller 

nationella lagstiftning. 

vi. Kommissionen uppmanas att se till att 

kommande upphandlingsåtaganden inte 

strider mot någon parts lokala eller 

nationella lagstiftning. Kommissionen 

uppmanas att säkerställa att de nyligen 

antagna EU-bestämmelserna om offentlig 

upphandling skyddas och stöds inom 

ramen för förhandlingarna, särskilt i 

fråga om små och medelstora företags 

tillträde till offentliga kontrakt, 

urvalskriterier baserade på bästa 

förhållande mellan kvalitet och pris i 

stället för lägsta pris, reserverade 

marknader som avsatts för den sociala 

ekonomins företag och möjlighet för 

upphandlande myndigheter att stärka 

samarbetet mellan kommuner och att 

bevara de trösklar för uteslutning från 

offentlig upphandling som gäller i EU:s 

och internationella regler. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Ändringsförslag  52 

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

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 i – led via (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  via. Kommissionen uppmanas att dra sig 

tillbaka från TiSA-förhandlingarna om 

alla ovanstående rekommendationer inte 

respekteras.  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Ändringsförslag  53 

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

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 i – led via v 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

v. Kommissionen uppmanas att uppmuntra 

medlemsstaterna att involvera och samråda 

med sina nationella parlament samt lokala 

och regionala myndigheter och hålla dessa 

informerade om de pågående 

förhandlingarna. 

v. Kommissionen uppmanas att uppmuntra 

medlemsstaterna att involvera sina 

nationella parlament och hålla dessa 

informerade om de pågående 

förhandlingarna. Kommissionen 

uppmanas erkänna att TiSA är ett blandat 

avtal som kräver ratificering av samtliga 

medlemsstaters nationella parlament. 

Or. en 

 

 


