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27.1.2016 A8-0009/55 

Amendement  55 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de TiSA-

onderhandelingen gericht moeten zijn op 

doeltreffende internationale regulering, en 

niet op minder binnenlandse regulering; 

A. overwegende dat de TiSA-

onderhandelingen onder meer betrekking 

hebben op internationale regulering en het 

onvermogen tot regulering; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Amendement  56 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat elke 

handelsovereenkomst de Europese 

consument meer rechten en lagere prijzen 

moet bieden en werknemers van meer 
banen en bescherming moet voorzien; 

overwegende dat ook moet worden 

bijgedragen aan de wereldwijde 

bevordering van duurzame ontwikkeling 

en maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap en aan de 

totstandbrenging van een gelijk speelveld 

voor Europese ondernemingen; 

overwegende dat het handelsbeleid moet 

bijdragen tot en volledig in 

overeenstemming moet zijn met de IAO-

agenda voor waardig werk en de VN-

2030-agenda voor duurzame 

ontwikkeling; 

C. overwegende dat deze 

handelsovereenkomst vele banen in de 

dienstensector dreigt te vernietigen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Amendement  57 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat elke 

handelsovereenkomst markten moet 

ontsluiten voor onze ondernemingen in 

het buitenland en een vangnet moet zijn 

voor onze burgers thuis; overwegende dat 

door de TiSA de toegang tot buitenlandse 

markten moet worden verbeterd, 

beproefde methoden moeten worden 

bevorderd en de mondialisering zodanig 

moet worden vormgegeven dat de 

waarden, beginselen en belangen van de 

EU tot uiting komen en EU-bedrijven 

kunnen floreren in het tijdperk van 

mondiale waardeketens; overwegende dat 

zowel consumentenrechten als sociale en 

milieunormen geen handelsbarrières zijn, 

maar bouwstenen waarover niet kan 

worden onderhandeld vormen van de 

Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei; 

overwegende dat in het EU-handelsbeleid 

de doelstellingen van economische, 

sociale en territoriale cohesie moeten 

worden gehandhaafd zoals is vastgesteld 

in artikel 174 van het VWEU; 

overwegende dat dienstverlening in de EU 

berust op de beginselen van universele 

toegang, kwaliteit, veiligheid, 

betaalbaarheid en gelijke behandeling, 

hetgeen te allen tijde en in alle steden en 

D. overwegende dat internationale 

regulering onder meer bepalingen omvat 

die niet zijn aangepast aan de wensen van 

Europese consumenten; 
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regio's moet worden geëerbiedigd; 

overwegende dat de EU op internationaal 

niveau moet ijveren voor gendergelijkheid; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Amendement  58 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat er in het kader van de 

globalisering, dienstengerichtheid en 

digitalisering van zowel onze economieën 

als de internationale handel behoefte is aan 

dringend beleidsmatig optreden ter 

versterking van de internationale 

regelgeving; overwegende dat het voor de 

EU van vitaal belang is de wereldwijd 

geldende handelsvoorschriften voor 

mondiale toeleveringsketens te versterken; 

overwegende dat het multilateraal 

handelsstelsel het meest doeltreffende 

kader blijft om wereldwijd tot een open en 

eerlijke handel te komen; 

E. overwegende dat er in het kader van de 

globalisering, dienstengerichtheid en 

digitalisering van zowel onze economieën 

als de internationale handel noodzakelijk is 

deze buitensporige globalisering een halt 

toe te roepen omdat landen het recht 

moeten hebben om regulerend op te 

treden; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Amendement  59 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de handel in diensten 

als motor werkt voor banen en groei in de 

EU, en dat deze werking door de TiSA 

kan worden versterkt; 

G. overwegende dat de handel in diensten 

grote aantallen banen en de hoogte van de 

lonen in de dienstensector in gevaar 

brengt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Amendement  60 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat vele belangrijke 

markten, niet het minst in opkomende 

economieën, nog steeds afgesloten blijven 

voor Europese bedrijven; overwegende dat 

onnodige belemmeringen voor de handel in 

diensten, die uitgedrukt in 

tariefequivalenten in Canada neerkomen op 

15 %, in Japan op 16 %, in Zuid-Korea op 

25 %, in Turkije op 44 % en in China op 

68 %, de Europese ondernemingen nog 

steeds beletten ten volle van hun 

concurrentiekracht te profiteren; 

overwegende dat de EU, waar het 

tariefequivalent voor beperkingen op 

diensten slechts 6 % bedraagt, wezenlijk 

meer open is dan haar meeste partners; 

overwegende dat de EU haar positie als 

belangrijkste in- en uitvoerder van 

diensten moet aanwenden om door middel 

van wederkerige markttoegang en eerlijke 

concurrentie voor een gelijk speelveld te 

zorgen; 

H. overwegende dat vele belangrijke 

markten, niet het minst in opkomende 

economieën, nog steeds afgesloten blijven 

voor Europese bedrijven; overwegende dat 

onnodige belemmeringen voor de handel in 

diensten, die uitgedrukt in 

tariefequivalenten in Canada neerkomen op 

15 %, in Japan op 16 %, in Zuid-Korea op 

25 %, in Turkije op 44 % en in China op 

68 %, de Europese ondernemingen nog 

steeds beletten ten volle van hun 

concurrentiekracht te profiteren; 

overwegende dat de EU, waar het 

tariefequivalent voor beperkingen op 

diensten slechts 6 % bedraagt, wezenlijk 

meer open is dan haar meeste partners; 

overwegende dat de EU haar burgers en 

bedrijven dezelfde bescherming moet 

bieden als andere landen in de wereld; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Amendement  61 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat non-tarifaire 

belemmeringen, die gemiddeld meer dan 

50 % van de kosten uitmaken van 

grensoverschrijdende diensten, 

disproportioneel nadelig zijn voor kleine 

en middelgrote ondernemingen (kmo’s), 

die een derde vormen van de EU-

uitvoerders van diensten, omdat die vaak 

de personele en financiële middelen 

ontberen om zich over die belemmeringen 

heen te zetten; overwegende dat 

verwijdering van onnodige 

belemmeringen internationalisering voor 

kmo’s gemakkelijker zou maken, mits 

deze belemmeringen kunnen worden 

weggenomen zonder dat de 

tenuitvoerlegging van de onderliggende 

doelstellingen van het overheidsbeleid in 

het gedrang komt; overwegende dat de 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van legitieme doeleinden van het 

overheidsbeleid moeten worden 

gehandhaafd; 

Schrappen 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Amendement  62 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat gegevensbescherming 

geen economische last is maar een bron 

van economische groei; overwegende dat 

herstel van het vertrouwen in de digitale 

wereld essentieel is; overwegende dat 

gegevensstromen onmisbaar zijn voor de 

handel in diensten, maar nooit afbreuk 

mogen doen aan het EU-acquis inzake 

gegevensbescherming en het recht op 

eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer; 

M. overwegende dat gegevensbescherming 

niet moet worden beschouwd als een bron 

van economische groei, maar als een 

rechtsbeginsel; overwegende dat massale 

gegevensstromen buiten de nationale 

grenzen niet onmisbaar zijn voor de handel 

in diensten en nooit afbreuk mogen doen 

aan het EU-acquis inzake 

gegevensbescherming en het recht op 

eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Amendement  63 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat er in TiSA sprake zal 

zijn van het verkeer van natuurlijke 

personen tussen de landen die partijen zijn 

bij de overeenkomst, en dat in dat opzicht 

alle Europese burgers gelijk moeten 

worden behandeld wat hun toegang tot 

het grondgebied van de andere partijen bij 

de overeenkomst betreft; 

O. overwegende dat er in TiSA sprake zal 

zijn van het verkeer van werknemers 

tussen de landen die partijen zijn bij de 

overeenkomst, en dat de overeenkomst in 

dat opzicht het risico met zich meebrengt 

dat minder vaardige en/of laagbetaalde 

arbeidskrachten met weinig talenkennis 

worden aangetrokken; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Amendement  64 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. doet de Commissie, in de context van de 

lopende TiSA-onderhandelingen, de 

volgende aanbevelingen: 

[...] 

Lid 1 dient in zijn geheel te worden 

vervangen door het volgende: 

1. doet de Commissie, in de context van de 

lopende TiSA-onderhandelingen, de 

volgende aanbevelingen: 

de TiSA-onderhandelingen definitief te 

beëindigen; 

Or. en 

 

 


