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3.6.2015 A8-0175/43 

Amendement  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf -1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  -1. is van mening dat de EU en de 

Verenigde Staten (VS) belangrijke 

strategische partners zijn; benadrukt dat 

het trans-Atlantisch handels- en 

investeringspartnerschap (TTIP) het 

belangrijkste recente project van de EU 

en de VS is en dat het, naast de 

handelsaspecten, het trans-Atlantisch 

partnerschap als geheel zou moeten 

versterken; beklemtoont dat een 

succesvolle afronding ervan van groot 

politiek belang is; 

(als dit amendement wordt aangenomen, 

moet lid 1, onder (a)(i), worden geschrapt 

vanaf "te benadrukken dat" tot het einde) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Amendement  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat de landbouw een 

belangrijke component en een gevoelige 

sector is in de TTIP-onderhandelingen, 

en dat de onderhandelingen moeten 

beogen een betere toegang tot de 

Amerikaanse markt in diverse sectoren 

veilig te stellen en tegelijkertijd de kwestie 

van de niet-tarifaire belemmeringen op te 

lossen en de belangen van gevoelige 

sectoren van de EU te beschermen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Amendement  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt iii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(iii) alles in het werk te stellen om een 

vrijwaringsclausule in de overeenkomst te 

zien opgenomen, zoals duidelijk in het 

onderhandelingsmandaat gestipuleerd, die 

kan worden ingeroepen als de binnenlandse 

voedselproductie ernstige schade dreigt te 

lijden door de toegenomen invoer van een 

bepaald product; 

(iii) een vrijwaringsclausule in de 

overeenkomst te zien opgenomen, zoals 

duidelijk in het onderhandelingsmandaat 

gestipuleerd, die kan worden ingeroepen 

als de binnenlandse productie ernstige 

schade dreigt te lijden door de toegenomen 

invoer van een bepaald product, met een 

specifieke verwijzing naar de 

voedselproductie en de energie-intensieve 

bedrijfstakken en 

koolstoflekkagesectoren, de chemische 

industrie en de grondstoffen- en 

staalindustrie in de EU; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Amendement  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt ii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ii) te mikken op afschaffing van alle 

tarieven, maar er daarbij rekening mee te 

houden dat er een aantal gevoelige 

agrarische en industriële producten aan 

beide zijden zijn waarvoor tijdens het 

onderhandelingsproces volledige lijsten 

overeengekomen dienen te worden; in 

aanmerking nemende dat hierbij het best 

aan CETA kan worden gerefereerd, om 

voor de meest gevoelige producten 

geschikte overgangstermijnen en quota's, 

en in enkele gevallen een uitsluiting te 

regelen; 

(ii) te mikken op afschaffing van alle 

tarieven, maar er daarbij rekening mee te 

houden dat er een aantal gevoelige 

agrarische en industriële producten aan 

beide zijden zijn waarvoor tijdens het 

onderhandelingsproces volledige lijsten 

overeengekomen dienen te worden; om 

voor de meest gevoelige producten 

geschikte overgangstermijnen en quota's, 

en in enkele gevallen een uitsluiting te 

regelen, rekening houdend met het feit dat 

het in veel gevallen wegens EU-regels 

meer kost om deze producten te 

produceren in de EU; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Amendement  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter d – punt vii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(vii) vast te houden aan de bedoeling om in 

het TTIP een specifiek hoofdstuk te 

wijden aan energie, met inbegrip van 

industriële grondstoffen; te zorgen dat de 

twee zijden tijdens de onderhandelingen 

nagaan hoe de energie-uitvoer kan 

worden gefaciliteerd, zodat de bestaande 

exportbeperkingen tussen beide 

handelspartners voor energiebrandstoffen, 

inclusief aardgas en ruwe olie, met het 

TTIP kunnen worden afgeschaft, met het 

oog op een concurrerende, transparante en 

niet-discriminerende energiemarkt en op 

diversifiëring van de energiebronnen, 

hetgeen alles bijdraagt aan de 

voorzieningszekerheid en aan lagere 

energieprijzen; benadrukt dat dit 

energiehoofdstuk duidelijke garanties moet 

omvatten dat de milieunormen en 

klimaatdoelstellingen van de EU niet 

worden ondergraven; EU en VS aan te 

sporen tot samenwerking om een einde te 

maken aan de accijnsvrijstellingen op 

brandstof voor de commerciële luchtvaart 

in overeenstemming met de G-20-

verbintenissen om subsidies voor fossiele 

brandstoffen geleidelijk af te bouwen; 

(vii) vast te houden aan een specifiek 

hoofdstuk voor energie, met inbegrip van 

industriële grondstoffen;  te zorgen dat de 

bestaande exportbeperkingen tussen beide 

handelspartners voor energiebrandstoffen, 

inclusief aardgas en ruwe olie, met het 

TTIP kunnen worden afgeschaft, met het 

oog op een concurrerende, transparante en 

niet-discriminerende energiemarkt en op 

diversifiëring van de energiebronnen, 

hetgeen alles bijdraagt aan de 

voorzieningszekerheid en aan lagere 

energieprijzen, daarbij benadrukkend dat 

dit energiehoofdstuk duidelijke garanties 

moet omvatten dat de milieunormen en 

klimaatdoelstellingen van de EU niet 

worden ondergraven; te overwegen om de 

verlaging van de tarieven voor energie-

intensieve goederen afhankelijk te stellen 

van een daadwerkelijk vrije stroom van 

energie van de VS naar de EU; EU en VS 

aan te sporen tot samenwerking om een 

einde te maken aan de accijnsvrijstellingen 

op brandstof voor de commerciële 

luchtvaart in overeenstemming met de G-

20-verbintenissen om subsidies voor 

fossiele brandstoffen geleidelijk af te 

bouwen; 

Or. en 
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