
 

AD\1080496DA.doc  PE567.760v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
 

2015/2233(INI) 

3.12.2015 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

til Udvalget om International Handel 

om Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om 

handel med tjenesteydelser (TISA) 

(2015/2233(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Thomas Händel 

 



 

PE567.760v02-00 2/8 AD\1080496DA.doc 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1080496DA.doc 3/8 PE567.760v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 

Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, hvor vigtigt det er, at TISA-signatarerne sikrer fuldstændig og effektiv 

ratificering, gennemførelse og håndhævelse af ILO's otte grundlæggende konventioner; 

opfordrer TISA-signatarerne til at overholde og fremme andre relevante ILO-konventioner 

og aftaler og FN-resolutioner, som omfatter, men ikke er begrænset til, konventionen om 

arbejdsklausuler (C 94), dagsordenen for anstændigt arbejde og den internationale 

konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers 

rettigheder; 

2. opfordrer til at indføre bestemmelser om håndhævelse af de vedtagne ILO-standarder og 

andre standarder; mener, at enhver fremtidig aftale om handel med tjenesteydelser skal 

indeholde en bestemmelse om kontrol- og håndhævelsesmekanismer for at afskrække 

virksomheder fra og forhindre dem i at overtræde arbejdstagerrettigheder og sociale 

rettigheder, herunder kollektive overenskomster; opfordrer – i tilfælde af at der opstår 

tvister om arbejdsretlige bestemmelser – til, at disse underlægges 

tvistbilæggelsesordninger, som omfatter muligheden for at indføre sanktioner, under 

behørig hensyntagen til ILO’s tilsynsorganer; 

3. opfordrer til indførelse af foranstaltninger, der skal sikre, at TISA yder et rimeligt og 

betydeligt bidrag til jobskabelse og fastsætter ambitiøse standarder for handel med 

tjenesteydelser, som dækker det 21. århundredes vigtigste spørgsmål, navnlig den 

vedvarende beskæftigelseskrise, den stigende ulighed, ungdomsarbejdsløsheden og andre 

sociale udfordringer, fremme højere niveauer for beskyttelse af arbejds- og miljømæssige 

standarder, bekæmpe alle former for social dumping og overholde forbuddet mod 

forskelsbehandling; 

4. bemærker den afgørende rolle, som servicesektoren spiller i EU’s økonomi, idet den 

tegner sig for 70 % af den økonomiske aktivitet og for 90 % af de nye arbejdspladser; 

anerkender samtidig, at 90 % af den globale vækst finder sted uden for EU, og 

understreger derfor, at det er af afgørende betydning at sikre TISA-signatarerne nye 

muligheder for markedsadgang samt retfærdig, ikkediskriminerende og lige behandling af 

tjenesteudbydere; minder om den betydningsfulde rolle, som servicesektoren spiller med 

hensyn til at skabe kvalificerede arbejdspladser i EU; understreger betydningen af at sikre, 

at aftalen lever op til sit potentiale for at styrke jobskabelsen i EU; mener, at det også er 

nødvendigt at sikre, at etablerede standarder styrkes og forbedres med henblik på at 

konsolidere dem mere på multilateralt plan; 

5. understreger, at undertegnelsen af en velafbalanceret aftale i denne henseende vil skabe 

potentiale for bæredygtig og inklusiv vækst og nye kvalificerede arbejdspladser; forventer, 

at der tages højde for de særlige hindringer, som SMV’er står over for, navnlig fordi de 

udgør den sektor, der skaber flest jobs; 

6. understreger, at de potentielle muligheder, som TISA repræsenterer for så vidt angår 

internationaliseringen af europæiske virksomheder, skal ledsages af reelle politikker, der 
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skal hjælpe arbejdstagerne med at tilpasse sig det nye miljø; understreger, at EU har 

indført finansieringsmekanismer, som ville kunne ledsage disse foranstaltninger, som 

f.eks. Den Europæiske Socialfond; 

7. opfordrer til omgående orientering af dets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender i tilfælde af, at den endelige TISA-aftale indeholder bestemmelser, som 

skader eller er i modstrid med standarder på de ovenfor nævnte områder, for at gøre det 

muligt at afholde drøftelser og træffe beslutninger; 

8. understreger, at øget mobilitet skal ledsages af høje sociale og arbejdsmarkedsmæssige 

standarder for at sikre, at arbejdstagerne er beskyttet mod udnyttelse; er navnlig bekymret 

over følgerne af komplekse grænseoverskridende underleverandørkæder, hvor det bliver 

meget vanskeligt at sikre og kontrollere overholdelsen; understreger, at arbejdstilsyn og 

fagforeninger spiller en afgørende rolle for forebyggelse og overvågning af misbrug; 

kræver en langt mere effektiv grænseoverskridende dataadgang inden for EU; 

9. opfordrer derfor Kommissionen til at overveje at fremsætte forslag til EU-lovgivning, der 

sikrer ansvarlighed, navnlig i lange underleverandørkæder, og mener, at denne 

ansvarlighed også bør gælde for og kunne håndhæves for så vidt angår virksomheder fra 

tredjelande; 

10. fremhæver, at arbejdstilsyn især står over for visse udfordringer med hensyn til at 

kontrollere virksomheder, som har ansat vandrende og udstationerede arbejdstagere fra 

EU og tredjelande; tilskynder i denne forbindelse medlemsstaterne til at styrke personalet 

i og ressourcerne til deres arbejdsinspektioner og nå målet med en inspektør for hver 10 

000 arbejdstagere, således som ILO anbefaler; 

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forfølge det sociale mål, som den selv 

fastsatte under TISA-forhandlingerne i form af en ”arbejdsklausul”; minder om, at 

bestemmelserne i social- og beskæftigelseslovgivningen på såvel europæisk som nationalt 

plan samt kollektive overenskomster og sociale standarder skal være garanteret for at sikre 

tjenesternes kvalitet; minder om, at medlemsstaternes og, hvor det er relevant, EU's 

social- og beskæftigelsespolitikker og arbejdsvilkår ikke må påvirkes negativt; 

12. opfordrer i denne forbindelse til at udelukke arbejdsstandarderne fra begreberne 

ikketoldmæssige hindringer og tekniske handelshindringer og til at inddrage 

arbejdsmarkedets parter i det forskriftsmæssige samarbejde som led i en ligelig 

repræsentation med henblik på at sikre, at det lovgivningsmæssige samarbejde ikke 

begrænser medlemsstaternes regeringers og Europa-Parlamentets ret til at lovgive i 

offentlighedens interesse og ikke fører til lovgivningsmæssig nervøsitet eller svækkelse af 

arbejdsstandarder, herunder sundheds- og sikkerhedsstandarder; 

13. mener, at alle arbejdstagere, uanset deres hjemland, skal have de samme rettigheder og 

arbejdsvilkår på arbejdspladsen som landets egne statsborgere; mener endvidere, at enhver 

fremtidig aftale om handel med tjenesteydelser skal indeholde en klausul, der forhindrer 

virksomheder i at omgå eller undergrave retten til at iværksætte faglige aktioner gennem 

anvendelse af arbejdstagere fra tredjelande under forhandlinger om kollektive 

overenskomster og arbejdsretlige tvister; 

14. opfordrer til, at der i overensstemmelse med artikel 14 og 106 i TEUF samt protokol nr. 
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26 til TEU træffes foranstaltninger med henblik på at udelukke nuværende og kommende 

tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 

(herunder, men ikke begrænset til, vand, sundhed, socialtjenester, socialsikringssystemer 

og uddannelse) fra aftalen for at sikre, at de europæiske, nationale og lokale myndigheder 

bevarer den fulde ret til at indføre, vedtage, opretholde eller ophæve enhver foranstaltning 

vedrørende bestilling, tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige 

tjenesteydelser, uanset hvordan de offentlige tjenesteydelser leveres og finansieres, og for 

at sikre, at socialsikringssystemerne er udelukket fra forhandlingerne; 

15. fastholder desuden, at ”bordet fanger”-klausuler eller spærreklausuler hverken bør finde 

anvendelse på markedsadgang eller på forpligtelser vedrørende national behandling; 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at miljømæssige og sociale kriterier, herunder 

kriterier for ligestilling mellem kønnene, kan finde anvendelse i forbindelse med tildeling 

af offentlige kontrakter; insisterer på, at handelsaftaler under ingen omstændigheder bør 

påvirke bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb, som sikrer håndhævelse af 

arbejdsretten og gør det muligt for de ordregivende myndigheder at anvende de særlige 

bestemmelser om sociale, sundhedsmæssige og andre tjenesteydelser, der leveres direkte 

til personen; minder Kommissionen om den betydelige følsomhed for så vidt angår 

reguleringen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser og behovet for at bevare det 

politiske råderum til at reagere på fejlslagne offentlig-private partnerskabsmodeller; 

17. mener, at forhandlingerne om yderligere liberalisering af tjenester, der leveres på tværs af 

EU's grænser, bør ledsages af socialsikringsforanstaltninger som f.eks. 

minimumsindkomstordninger, i overensstemmelse med national praksis, og et EU-

dækkende samarbejde med henblik på at bevare arbejdsvilkårene i overensstemmelse med 

de respektive arbejdstager- og sociallovgivninger og kollektive overenskomster i det land, 

hvor tjenesten og derfor ydelsen leveres; mener, at dette ikke bør berøre gunstigere 

lovbestemmelser eller aftaler, der gælder i afsenderlandet; 

18. mener, at regeringers kapacitet til at vedtage socialt og miljømæssigt ansvarlige offentlige 

indkøbspolitikker, som tager højde for sociale og miljømæssige behov, ikke må 

undergraves, og at enhver aftale derfor bør overholde ILO’s konvention nr. 94 om 

arbejdsklausuler i offentlige kontrakter; 

19. tilskynder de europæiske institutioner til fortsat at gennemføre uafhængige grundige 

sociale konsekvensanalyser, der fokuserer på TISA’s mulige indvirkninger på den sociale 

og beskæftigelsesmæssige situation i EU og aftalens øvrige parter, herunder for så vidt 

angår disponibilitet, prisoverkommelighed, kvalitet og tilgængelighed af samt 

ikkediskriminerende lige adgang til tjenesteydelser af almen interesse og til 

tjenesteydelser af almen økonomisk interesse; opfordrer til offentliggørelse af statistiske 

og løbende ajourførte prognoser vedrørende tab af arbejdspladser og skabelse af nye 

arbejdspladser som følge af en potentiel aftale, således at Kommissionen har mulighed for 

at gribe rettidigt ind til støtte for berørte regioner eller medlemsstater; opfordrer desuden 

til, at der indføres et overvågningssystem med henblik på at imødegå enhver form for 

overtrædelse; 

20. mener, at EU kun i et meget begrænset omfang bør indgå forpligtelser for så vidt angår 

enhver fremtidig bestemmelse via den nuværende Modus 1 under GATS med henblik på 

at sikre, at levering af tjenesteydelser fra tredjelande, navnlig hvad angår IKT-sektoren, 
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ikke underminerer de høje arbejdsstandarder og arbejdsvilkår i EU; 

21. mener, at de lovgivningsmæssige hindringer bør reduceres for at sikre en mobilitet for højt 

kvalificerede arbejdstagere, der er fordelagtig ikke blot for europæiske virksomheder, men 

også for europæiske arbejdstagere; gentager, at det er vigtigt at sikre, at TISA under ingen 

omstændigheder forhindrer anvendelsen af beskæftigelsesmæssige og sociale standarder, 

herunder standarder for udstationering af arbejdstagere; 

22. minder om, at bestemmelserne i TISA-aftalen vedrørende transportsektoren ikke bør 

skade europæiske arbejdstagere i denne sektor; opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at fastsætte klare begrænsninger for cabotagekørsel med henblik på at undgå social 

dumping; 

23. anmoder om, at der fastlægges en klar definition af de arbejdstagere, der er omfattet af 

bilaget om Modus 4; 

24. mener, at aftalen fuldt ud bør respektere en signatars ret til at ændre eller fjerne et element 

fra sin liste som fastsat i artikel XXI i GATS-forordningen; forventer, at aftalen, og 

navnlig bilaget om Modus 4, vil indeholde bestemmelser, der tager sigte på at undgå 

arbejdspraksis med udnyttelse af udenlandske arbejdstagere og på at indføre en 

beskyttelsesklausul, der gør det muligt for TISA-medlemmer at anvende enhver 

nødvendig beskyttelsesforanstaltning i tilfælde af, at de nationale lønninger kommer under 

pres, at indenlandske arbejdstageres rettigheder bringes i fare eller at andre aftalte 

standarder overtrædes; 

25. opfordrer til at tage yderligere skridt til at åbne markedet for offentlige indkøb i alle de 

lande, som forhandler om TISA; understreger, at virksomhederne med henblik på tildeling 

af kontrakter skal overholde ILO’s grundlæggende arbejdsstandarder og sociale 

standarder; mener, at kontrakter ikke bør tildeles alene på grundlag af prisen, men at 

sådanne foranstaltninger ikke kan fungere som en art handelshindringer; 

26. fremhæver den indsats, som Kommissionen har gjort for at gøre forhandlingerne så 

gennemsigtige som muligt; opfordrer imidlertid til, at man i tråd med Den Europæiske 

Ombudsmands henstillinger vedrørende TTIP fortsætter og intensiverer de igangværende 

bestræbelser med henblik på at øge gennemsigtigheden i forhandlingerne ved at 

offentliggøre de dokumenter, der er relevante for TISA; opfordrer til at træffe 

foranstaltninger med henblik på at styrke en fortsat og gennemsigtig dialog med de 

nationale parlamenter og alle relevante ministerier i medlemsstaterne, understreger 

betydningen af interessenter, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter og 

deres ekspertise og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage og 

arbejde tæt sammen med dem i forhandlingerne om TISA, navnlig hvad angår de 

eventuelle konsekvenser, som enhver handelsaftale med tjenesteydelser kan få for 

arbejdsmarkedet; tilskynder alle interesserede parter til at deltage aktivt og til at fremsætte 

initiativer, udtrykke betænkeligheder og henlede opmærksomheden på problemstillinger 

samt levere information med relevans for forhandlingerne, og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til i højere grad at tage hensyn til input fra arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundet; 

27. mener, at landene fortsat bør have mulighed for at anvende økonomiske behovsprøver; 
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28. beklager, at Parlamentet ikke blev hørt, inden Rådet vedtog mandatet; anser dette for at 

være en spildt mulighed for at gøre forhandlingerne så demokratiske som muligt og for 

lige fra begyndelsen at involvere dem, der muligvis vil være mest berørt af TISA-aftalen; 

29. beklager den nuværende mangel på statistikker og data om bevægeligheden for fysiske 

personer (Modus 4) under den allerede gældende almindelige overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS); noterer sig intentionen om at inkludere et lignende kapitel i TISA; 

understreger betydningen af at overvåge denne kategori af tjenesteudbydere med henblik på at 

forhindre misbrug og udnyttelse af tredjelandsstatsborgere; opfordrer Kommissionen til 

hurtigst muligt at indsamle og fremlægge oplysninger om antallet og typen af de 

tjenesteudbydere, som får adgang til EU under GATS Modus 4, herunder varigheden af deres 

ophold; understreger, at eventuelle fremtidige Modus 4-bestemmelser kun må vedrøre højt 

kvalificerede fagfolk, dvs. personer, som har en universitetsgrad eller en tilsvarende 

kandidatuddannelse, og som er ansat i en ledende rolle, og at deres ophold i EU skal have et 

specifikt formål og være for en fastsat og begrænset periode og underlagt specifikke 

betingelser; 

30. opfordrer endvidere til udarbejdelse af et EU-direktiv til harmonisering og overvågning af 

strømmen af de enkelte tredjelandstjenesteudbydere, som får adgang til EU i henhold til disse 

bestemmelser, med henblik på at fastlægge betingelserne for de enkelte tjenesteudbyderes 

indrejse og ophold; 

31. understreger, at medlemsstaterne skal bevare deres fulde suverænitet med hensyn til at 

afgøre, om de vil forpligte sig til eventuelle fremtidige Modus 4-bestemmelser; 

understreger endvidere, at alle sektorer, der er omfattet af disse bestemmelser, skal 

identificeres sammen med og i fuldt samarbejde med arbejdsmarkedets parter; 

32. understreger, at Kommissionen, inden der fremsættes nye tilsagn vedrørende den globale 

handel med tjenesteydelser, skal forelægge en omfattende analyse af indvirkningerne på 

økonomien og på arbejdsmarkedet for alle de nuværende former for GATS-modus, siden 

overenskomsten er trådt i kraft; opfordrer endvidere Kommissionen til hurtigst muligt at 

forelægge en konsekvensanalyse af TISA med hensyn til arbejdsvilkår, eventuelle 

indvirkninger i form af illoyal konkurrence og enhver tilbagegang inden for visse sektorer 

som følge af øget konkurrence fra tredjelande. 
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