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27.1.2016 A8-0009/55 

Ændringsforslag  55 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at der med TISA-

forhandlingerne bør opnås effektiv 

international regulering, ikke mindre 

indenlandsk regulering; 

A. der henviser til, at TISA-

forhandlingerne omfatter international 

regulering og den omstændighed, at det er 

umuligt at regulere; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Ændringsforslag  56 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at enhver handelsaftale 

skal sikre de europæiske forbrugere flere 

rettigheder og lavere priser, flere 

arbejdspladser og beskyttelse af 

arbejdstagerne; der henviser til, at disse 

handelsaftaler også skal bidrage til at 

fremme en bæredygtig udvikling og 

virksomhedernes sociale ansvar på 

verdensplan samt ensartede spilleregler 

for europæiske virksomheder; der 

henviser til, at handelspolitikken bør 

bidrage til og være fuldt ud i 

overensstemmelse med ILO's dagsorden 

for anstændigt arbejde og FN's 2030-

dagsorden for bæredygtig udvikling; 

C. der henviser til, at der er risiko for, at 

denne handelsaftale ødelægger mange job 
i servicesektoren; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Ændringsforslag  57 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at der med enhver 

handelsaftale skal åbnes udenlandske 

markeder for vores virksomheder og 

skabes et sikkerhedsnet for borgerne 

hjemme; der henviser til, at TISA bør 

medføre øget adgang til udenlandske 

markeder, fremme af bedste praksis og at 

globaliseringen formes med henblik på at 

sikre, at den afspejler EU's værdier, 

principper og interesser, samt at den 

bidrager til, at EU's virksomheder trives i 

en tid præget af globale værdikæder; der 

henviser til, at forbrugerrettigheder samt 

sociale og miljømæssige standarder ikke 

udgør handelshindringer, men 

indiskutable byggesten i Europa 2020-

strategien for intelligent, bæredygtig og 

inklusiv vækst; der henviser til, at EU's 

handelspolitik skal fastholde målene om 

økonomisk, social og territorial 

samhørighed, jf. artikel 174 i TEUF; der 

henviser til, at levering af tjenesteydelser i 

EU er baseret på principperne om 

universel adgang, kvalitet, sikkerhed, 

økonomisk overkommelighed og 

ligebehandling, som til enhver tid skal 

sikres i alle byer og regioner; der henviser 

til, at EU bør fremme ligestilling mellem 

mænd og kvinder på internationalt plan; 

D. der henviser til, at international 

regulering omfatter bestemmelser, som 

ikke er tilpasset de europæiske 

forbrugeres ønsker; 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Ændringsforslag  58 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at der i forbindelse med 

globaliseringen, tjenesteficeringen og 

digitaliseringen af vores økonomier såvel 

som af den internationale handel er et 

presserende behov for politisk handling 

for at forbedre de internationale regler; 

der henviser til, at EU har en vital 

interesse i at styrke de globale 

handelsbestemmelser med henblik på at 

regulere de globale forsyningskæder; der 

henviser til, at det multilaterale 

handelssystem fortsat udgør den mest 

effektive ramme til at opnå en åben og 

fair samhandel på verdensplan; 

E. der henviser til, at det i forbindelse med 

globaliseringen, tjenesteficeringen og 

digitaliseringen af vores økonomier såvel 

som af den internationale handel er 

nødvendigt at standse denne overdrevne 

globalisering, eftersom lande har brug for 

at have retten til at regulere; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Ændringsforslag  59 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at handel med 

tjenesteydelser skaber job og vækst i EU, 

og at dette kan blive styrket af TISA; 

G. der henviser til, at handel med 

tjenesteydelser udgør en risiko for et stort 

antal job og for arbejdstagernes 

lønniveauer i servicesektoren; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Ændringsforslag  60 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at mange vigtige 

markeder, ikke mindst i nye 

vækstøkonomier, stadig er lukkede for 

europæiske virksomheder; der henviser til, 

at unødvendige hindringer for handel med 

tjenesteydelser, som, hvis de omregnes til 

toldsatser, udgør 15 % for Canada, 16 % 

for Japan, 25 % for Sydkorea, 44 % for 

Tyrkiet og 68 % for Kina, fortsat hindrer 

europæiske virksomheder i at høste alle 

fordelene ved deres konkurrenceevne; der 

henviser til, at EU, hvor toldsatsen, 

svarende til begrænsningerne af 

samhandlen med tjenester, kun er på 6 %, 

er betydeligt mere åben end de fleste af 

sine partnere; der henviser til, at EU bør 

udnytte sin position som den førende 

importør og eksportør af tjenesteydelser til 

at sikre ensartede spilleregler ved hjælp af 

gensidig markedsadgang og fair 

konkurrence; 

H. der henviser til, at mange vigtige 

markeder, ikke mindst i nye 

vækstøkonomier, stadig er lukkede for 

europæiske virksomheder; der henviser til, 

at unødvendige hindringer for handel med 

tjenesteydelser, som, hvis de omregnes til 

toldsatser, udgør 15 % for Canada, 16 % 

for Japan, 25 % for Sydkorea 44 % for 

Tyrkiet og 68 % for Kina, fortsat hindrer 

europæiske virksomheder i at høste alle 

fordelene ved deres konkurrenceevne; der 

henviser til, at EU, hvor toldsatsen, 

svarende til begrænsningerne af 

samhandlen med tjenester, kun er på 6 %, 

er betydeligt mere åben end de fleste af 

sine partnere; der henviser til, at EU bør 

beskytte sine borgere og virksomheder i 

lige så høj grad, som andre lande i verden 

gør; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Ændringsforslag  61 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at ikketoldmæssige 

hindringer, der i gennemsnit udgør mere 

end 50 % af omkostningerne ved 

grænseoverskridende tjenesteydelser, i 

uforholdsmæssig grad påvirker små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), som 

udgør en tredjedel af EU's eksportører af 

tjenesteydelser, og som ofte savner de 

nødvendige menneskelige og økonomiske 

ressourcer til at klare disse hindringer; 

der henviser til, at fjernelsen af 

unødvendige hindringer vil lette 

SMV'ernes internationalisering, såfremt 

disse hindringer kan fjernes, uden at 

opfyldelsen af de offentlige politiske mål, 

som underbygger dem, sættes på spil; der 

henviser til, at de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at kunne opfylde legitime 

mål for den offentlige politik, bør bevares; 

udgår 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Ændringsforslag  62 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at databeskyttelse ikke 

er en økonomisk byrde, men en kilde til 

økonomisk vækst; der henviser til, at det 

er meget vigtigt at genskabe tilliden til den 

digitale verden; der henviser til, at 

datastrømme er uundværlige for handel 

med tjenesteydelser, men aldrig må 

tilsidesætte den gældende EU-ret om 

databeskyttelse og retten til privatlivets 

fred; 

M. der henviser til, at databeskyttelse ikke 

bør anses for at være en kilde til 

økonomisk vækst, men for at være et 

retligt princip; der henviser til, at massive 

datastrømme uden for nationale grænser 

ikke er uundværlige for handel med 

tjenesteydelser og aldrig må tilsidesætte 

den gældende EU-ret om databeskyttelse 

og retten til privatlivets fred; 

Or. en 



 

AM\1084763DA.doc  PE576.507v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

27.1.2016 A8-0009/63 

Ændringsforslag  63 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at TISA vil medføre, at 

fysiske personer bevæger sig rundt i de 

lande, der er parter i aftalen, og til, at alle 

europæiske borgere i denne henseende 

skal behandles ens med hensyn til at få 

adgang til de øvrige aftaleparters 

territorium; 

O. der henviser til, at TISA vil medføre, at 

arbejdstagere bevæger sig rundt i de lande, 

der er parter i aftalen, og til, at dette 

risikerer at medføre en øget import af 

arbejdskraft, som er mindre kvalificeret 

og/eller lavere lønnet, og som har ringe 

sprogkundskaber; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Ændringsforslag  64 

Marine Le Pen 

for ENF-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. retter i forbindelse med de igangværende 

forhandlinger om aftalen om handel med 

tjenesteydelser følgende henstillinger til 

Kommissionen, der: 

[...] 

Stk. 1 affattes således: 

1. retter i forbindelse med de igangværende 

forhandlinger om aftalen om handel med 

tjenesteydelser følgende henstilling til 

Kommissionen om: 

at sætte en definitiv stopper for TISA-

forhandlingerne. 

Or. en 

 

 


