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Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter c – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied transparante, effectieve 

en concurrentiebevorderende economische 

randvoorwaarden worden gestimuleerd 

door de identificatie en preventie van 

mogelijke toekomstige niet-tarifaire 

handelsbelemmeringen, waardoor kmo's 

onevenredig zwaar worden getroffen, door 

handel en investeringen te 

vergemakkelijken en door tegelijk te 

verzekeren, overeenkomstig het in artikel 

191 VWEU erkende voorzorgsbeginsel, dat 

de wetgeving inzake gezondheid en 

veiligheid, consumenten, arbeid, milieu en 

dierenwelzijn het hoogste 

beschermingsniveau biedt en dat de in de 

EU bestaande culturele verscheidenheid 

behouden blijft; de instelling van een 

verplichte structurele dialoog en 

samenwerking tussen de regelgevers te 

steunen op de meest transparante manier en 

met de betrokkenheid van 

belanghebbenden, waarbij de autonomie op 

regelgevingsgebied volledig wordt 

gerespecteerd; transversale disciplines op 

te nemen over coherentie en transparantie 

van regelgeving ten behoeve van de 

ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 

efficiënte, kosteneffectieve en meer 

compatibele regels voor goederen en 

diensten; de onderhandelaars van beide 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied transparante, effectieve 

en concurrentiebevorderende economische 

randvoorwaarden worden gestimuleerd 

door de identificatie en preventie van 

mogelijke toekomstige niet-tarifaire 

handelsbelemmeringen, waardoor kmo's 

onevenredig zwaar worden getroffen, door 

handel en investeringen te 

vergemakkelijken en door tegelijk te 

verzekeren, overeenkomstig het in artikel 

191 VWEU erkende voorzorgsbeginsel, dat 

de wetgeving inzake gezondheid en 

veiligheid, consumenten, arbeid, milieu en 

dierenwelzijn het hoogste 

beschermingsniveau biedt en dat de in de 

EU bestaande culturele verscheidenheid 

behouden blijft; de instelling van een 

verplichte structurele dialoog en 

samenwerking tussen de regelgevers te 

steunen op de meest transparante manier en 

met de betrokkenheid van 

belanghebbenden, waarbij de autonomie op 

regelgevingsgebied volledig wordt 

gerespecteerd; transversale disciplines op 

te nemen over coherentie en transparantie 

van regelgeving ten behoeve van de 

ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 

efficiënte, kosteneffectieve en meer 

compatibele regels voor goederen en 

diensten; de onderhandelaars van beide 
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partijen moeten, uitgaande van de ervaring 

die is opgedaan tijdens het jarenlange 

overleg via verschillende fora, zoals de 

trans-Atlantische Economische Raad en het 

forum op hoog niveau over samenwerking, 

in alle duidelijkheid vaststellen welke 

technische procedures en normen 

fundamenteel zijn en niet voor 

compromissen vatbaar zijn, voor welke een 

gemeenschappelijke benadering kan 

worden gevonden, en op welke gebieden 

wederzijdse erkenning op basis van 

gemeenschappelijke strenge normen en een 

sterk stelsel voor markttoezicht wenselijk 

is dan wel met een verbeterde informatie-

uitwisseling kan worden volstaan, en er 

tevens voor zorgen dat overeenkomsten 

niet van invloed zijn op normen die moeten 

worden vastgesteld op gebieden waarop de 

wetgeving of de normen zeer verschillend 

zijn in de VS en de EU, zoals bijvoorbeeld 

de tenuitvoerlegging van bestaande 

(kader)wetgeving (bijv. REACH), of de 

aanneming van nieuwe wetten (bijv. 

betreffende klonen), of toekomstige 

definities van invloed op het 

beschermingsniveau (bijv. betreffende 

hormoonontregelende stoffen); ervoor te 

zorgen dat eventuele TIPP-bepalingen 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied niet als procedureel 

vereiste de uitvaardiging van 

desbetreffende EU-rechtshandelingen 

verlangen en geen afdwingbare rechten ter 

zake in het leven roepen; 

partijen moeten, uitgaande van de ervaring 

die is opgedaan tijdens het jarenlange 

overleg via verschillende fora, zoals de 

trans-Atlantische Economische Raad en het 

forum op hoog niveau over samenwerking, 

in alle duidelijkheid vaststellen welke 

technische procedures en normen 

fundamenteel zijn en niet voor 

compromissen vatbaar zijn, voor welke een 

gemeenschappelijke benadering kan 

worden gevonden, en op welke gebieden, 

zoals bijvoorbeeld inspecties van 

farmaceutische productiebedrijven, 

wederzijdse erkenning op basis van 

gemeenschappelijke strenge normen en een 

sterk stelsel voor markttoezicht wenselijk 

is dan wel met een verbeterde informatie-

uitwisseling kan worden volstaan, en er 

tevens voor zorgen dat overeenkomsten 

niet van invloed zijn op normen die moeten 

worden vastgesteld op gebieden waarop de 

wetgeving of de normen zeer verschillend 

zijn in de VS en de EU, zoals bijvoorbeeld 

de tenuitvoerlegging van bestaande 

(kader)wetgeving (bijv. REACH), of de 

aanneming van nieuwe wetten (bijv. 

betreffende klonen), of toekomstige 

definities van invloed op het 

beschermingsniveau (bijv. betreffende 

hormoonontregelende stoffen); ervoor te 

zorgen dat eventuele TIPP-bepalingen 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied niet als procedureel 

vereiste de uitvaardiging van 

desbetreffende EU-rechtshandelingen 

verlangen en geen afdwingbare rechten ter 

zake in het leven roepen; 

Or. en 
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Amendement  3 

Morten Messerschmidt 
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Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter d – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(i) de onderhandelingen over markttoegang 

en samenwerking op regelgevingsgebied te 

koppelen aan de vaststelling van 

ambitieuze voorschriften en beginselen, 

rekening houdend met het feit dat elke 

pijler specifieke gevoeligheden kent, op 

gebieden zoals, maar niet uitsluitend, 

duurzame ontwikkeling, energie, kmo's, 

investeringen en staatsbedrijven; 

(i) de onderhandelingen over markttoegang 

en samenwerking op regelgevingsgebied te 

koppelen aan de vaststelling van 

ambitieuze voorschriften en beginselen, 

rekening houdend met het feit dat elke 

pijler specifieke gevoeligheden kent, op 

gebieden zoals, maar niet uitsluitend, 

duurzame ontwikkeling, energie, 

farmaceutische producten, kmo's, 

investeringen en staatsbedrijven; 

Or. en 

 

 


