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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. beveelt de Commissie aan: 

a. ervoor te zorgen dat er een uitgebreid en ambitieus akkoord wordt bereikt over het 

trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) waarmee de eerlijkere 

concurrentie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wordt bevorderd, rekening 

houdend met de waarden van de Europese socialemarkteconomie, en waarmee wordt 

gezorgd voor voordelen voor consumenten, de industrie en investeerders, 

hoogwaardige werkgelegenheid en groei worden bevorderd, ervoor wordt gezorgd dat 

de samenwerking op regelgevingsgebied zodanig vorm krijgt dat de democratische 

controle aan beide zijden van de Atlantische Oceaan op geen enkele wijze wordt 

ondermijnd, en wordt gestreefd naar een overgang naar een meer duurzame 

samenleving; 

b. onmiddellijk actie te ondernemen opdat de handel en investeringen door financiële 

actoren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, alsmede gelijke markttoegang 

voor alle dienstverleners in de VS en Europa, worden gereguleerd op basis van de 

hoogste normen, en te streven naar hoge beschermingsniveaus, met name op het 

gebied van gezondheid en veiligheid, consumentenbescherming, arbeid, sociale 

rechten, regulering van financiële diensten, milieuwetgeving, voedselveiligheid en 

gegevensbescherming; ervoor te zorgen dat geen enkele bepaling de toekomstige 

versterking van deze normen op enigerlei wijze in de weg zal staan, noch in 

inhoudelijk opzicht, noch door een afkoeling van de regelgevingsinspanningen; ervoor 

te zorgen dat de TTIP-overeenkomst een specifiek hoofdstuk over kmo's omvat; 

c. zich op het standpunt te stellen dat een goed akkoord over regelgevingsnormen kan 

fungeren als mondiaal precedent voor toekomstige handels- en 

investeringsovereenkomsten, die de kosten voor ondernemingen, en met name kmo's, 

overal ter wereld zullen verlagen; 

d. te erkennen dat kmo's de belangrijkste begunstigden van het TTIP kunnen worden, 

omdat grote ondernemingen schaalvoordelen hebben waardoor ze nu reeds 

gemakkelijk toegang hebben tot markten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, 

terwijl kmo's niet over de financiële, juridische of andere middelen beschikken om 

regelgevingsverschillen en andere handelsbarrières het hoofd te bieden; 

e. een grotere transparantie en een intensievere informatie-uitwisseling te waarborgen ten 

aanzien van de staatssteunregels en de toekenning van staatssteun, en er tegelijkertijd 

voor te zorgen dat diensten van algemeen economisch belang worden verricht, en er 

nauwere samenwerking komt tussen mededingingsautoriteiten op het gebied van 

fusies, antitrust, staatsbedrijven en subsidies; onmiddellijk actie te ondernemen om 

ervoor te zorgen dat er een hoofdstuk over mededinging wordt opgenomen in de 

overeenkomst; 
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f. onmiddellijk actie te ondernemen opdat de onderhandelingen over de markttoegang 

voor financiële diensten gepaard gaan met het naar boven toe op elkaar afstemmen van 

de financiële regelgeving, wat betekent dat de bevordering van hogere normen en het 

algemeen belang de belangrijkste doelstelling is; steeds hogere internationale 

standaarden te bevorderen in het kader van de samenwerkingsinspanningen in andere 

internationale fora, waaronder de Bazel III-regels, zonder aantasting van het vermogen 

van de autoriteiten van de EU en de lidstaten om regels vast te stellen voor en toezicht 

te houden op financiële producten en diensten in het kader van de uitoefening van hun 

regelgevings- en toezichtstaken; 

g. er alles aan te doen om de kans te benutten die de TTIP-onderhandelingen bieden om 

op een positieve en constructieve wijze verdere vooruitgang te boeken ten aanzien van 

de financiële dienstverlening, met inachtneming van datgene wat aan beide zijden 

reeds is gerealiseerd op dit gebied; er kan onder meer worden gepraat over bilaterale 

raadpleging voordat nieuwe wetgeving wordt vastgesteld, transparantie tegenover 

belanghebbenden over de bilaterale gesprekken over financiële aangelegenheden en 

meer verantwoording tegenover gekozen organen; 

h. af te zien van toezeggingen inzake verdere markttoegang voor financiële diensten, 

aangezien onderlinge verwevenheid, complexiteit en buitensporig grote entiteiten 

systeemrisico's genereren en verspreiden en een bedreiging voor de financiële 

stabiliteit vormen; 

i. een voorstel voor een richtlijn tegen grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) 

in te dienen om een einde te maken aan schadelijke concurrentie door bedrijven, en 

met name door multinationals, die hun mondiale belastingpositie organiseren, vaak 

over de Atlantische Oceaan heen, op een wijze die hen in staat stelt winsten te 

verschuiven naar jurisdicties met lagere belastingen, en hierbij rekening te houden met 

het werk van de OESO; ervoor te zorgen dat "offshore"-fondsen waarvan de 

beheerders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan actief zijn, worden verplicht 

hun hoofdkantoor "onshore" te vestigen; onmiddellijk actie te ondernemen om 

automatische uitwisseling van informatie en verslaglegging per land over 

belastingaangelegenheden tot stand te brengen, met uitzondering van kmo's; een 

definitie en een lijst van belastingparadijzen vast te stellen op EU-niveau, rekening 

houdend met het werk van de OESO; 

j. onmiddellijk actie te ondernemen om in het TTIP wettelijke maatregelen op te nemen 

tegen agressieve belastingplanning door het systematisch overbrengen van kapitaal 

tussen Europa en de VS, en ervoor te zorgen dat dergelijk kapitaalverkeer gebaseerd is 

op economische activiteit en niet op het vermijden van het betalen van belastingen in 

het land van productie; te zorgen voor een grotere transparantie en granulariteit in de 

betalingsbalansstatistieken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan; 

k. onmiddellijk actie te ondernemen om te zorgen voor eerlijke concurrentie en 

gelijkwaardige markttoegang voor Europese bedrijven, waaronder kmo's, die 

meedingen naar overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen in de VS, en ervoor 

te zorgen dat deze laatste bindende sociale, ethische en milieucriteria omvatten; te 

erkennen dat het huidige gebrek aan evenwicht in markttoegang tot 
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overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen in de VS en in de EU een vorm van 

oneerlijke concurrentie is; te erkennen dat 85% van de openbare aanbestedingen in de 

EU al openstaat voor aanbieders uit de VS, terwijl slechts 32% van de aanbestedingen 

in de VS openstaat voor aanbieders uit de EU; ervoor te zorgen dat de recentelijk 

vastgestelde EU-regels inzake overheidsopdrachten blijven geëerbiedigd worden; 

l. ervoor te zorgen dat de recentelijk vastgestelde EU-regels inzake overheidsopdrachten 

in de onderhandelingen worden afgeschermd en gesteund, met name de regels inzake 

de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten, het criterium "beste prijs-

kwaliteitsverhouding" in plaats van de laagste prijs, markten die worden 

voorbehouden aan sociale ondernemingen, de mogelijkheid voor aanbestedende 

autoriteiten om samenwerking tussen gemeenschappen te bevorderen en het behoud 

van drempels voor vrijstelling van de aanbestedingsplicht uit hoofde van EU- of 

internationale wetgeving; te waarborgen dat ondernemingen uit de EU niet worden 

gediscrimineerd wanneer ze meedingen naar overheidsopdrachten in de VS en dat ze 

een transparante toegang krijgen die gelijkwaardig is aan de toegangsvoorwaarden 

voor Amerikaanse ondernemingen in Europa zoals bepaald door de regels inzake 

overheidsopdrachten van de EU; 

m. onmiddellijk proactief op te treden tegen protectionisme en wetgeving aan te pakken 

die Europese toegang tot de Amerikaanse markt belemmert; 

n. ervoor te zorgen dat alle mogelijke mechanismen voor geschillenbeslechting die in het 

kader van het TTIP worden ingevoerd volledig transparant zijn, de democratische 

beginselen eerbiedigen, aan democratisch toezicht worden onderworpen en het recht 

van overheden om te reguleren niet in de weg staan; 

o. onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat wordt gekozen voor een 

aanpak met een "positieve lijst", waarbij alle openbare diensten die onder het TTIP 

vallen uitdrukkelijk positief worden vermeld in de overeenkomst en dat geen 

standstill- of ratchet-clausules worden opgenomen in de overeenkomst; 

p. het blijvend belang van staatsbedrijven en andere vormen van publiek eigendom voor 

belangrijke openbare diensten en voor diensten van algemeen belang te erkennen en te 

benadrukken en op te roepen deze uit te sluiten van de overeenkomst; ervoor te zorgen 

dat het beheer van openbare diensten niet wordt beïnvloed door het TTIP, in 

overeenstemming met het mandaat dat de Commissie van de lidstaten heeft gekregen; 

q. te erkennen dat kmo's meer zullen profiteren van het TTIP dan grote ondernemingen; 

kennis te nemen van het feit dat het afschaffen van tarieven, de vereenvoudiging van 

douaneprocedures en de convergentie van productnormen de deelname van kmo's aan 

trans-Atlantische handel aanmerkelijk zal vergemakkelijken en dat het TTIP de eerste 

vrijhandelsovereenkomst zal zijn met een speciaal hoofdstuk over kmo's; ernaar te 

streven de bestaande samenwerking tussen de VS en de EU inzake kmo's te 

consolideren; werk te maken van de creatie van websites waar zowel Europese als 

Amerikaanse kmo's informatie over tarieven, douaneprocedures en alle van toepassing 

zijnde productregelgeving op federaal en lokaal niveau in de VS en op het niveau van 

de Unie en de lidstaten in de EU kunnen vinden;  
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r. ervoor te zorgen dat de Europese mededingingswetgeving op alle gebieden wordt 

gerespecteerd, met name met betrekking tot digitale markten; 

s. ervoor te zorgen dat werknemersrechten en de bescherming van werknemers in de 

overeenkomst volledig worden gerespecteerd en niet worden ondermijnd door een 

grotere markttoegang en mededinging; 

t. rekening te houden met het feit dat de ondertekening door beide partijen van dit 

akkoord op zowel economisch als politiek vlak van belang is, hetgeen tot uitdrukking 

komt in een gedeelde veiligheid, maar ook in gedeelde waarden als vrijheid, 

gelijkheid, democratie, mensenrechten en een sociale markteconomie; 

u. zich bewust te zijn van de onzekerheden die er in verband met de TTIP-

onderhandelingen bestaan en, teneinde deze weg te nemen, de onderhandelingen zo 

transparant mogelijk te maken en een Europese voorlichtingscampagne op touw te 

zetten; 

v. verdere maatregelen te treffen om de transparantie van de onderhandelingen te 

verbeteren, met name met het oog op de rechtstreekse toegang tot informatie op 

regionaal en lokaal niveau; 

w. transparantie te waarborgen in het hele onderhandelingsproces in overeenstemming 

met haar verplichting, op grond van artikel 218, lid 10, VWEU, waarvan het Europees 

Hof van Justitie in een kort geleden gewezen vonnis de statutaire aard heeft bevestigd, 

om het Parlement onmiddellijk en volledig op de hoogte te brengen in alle fasen van 

de onderhandelingen; te werken aan een overeenkomst met de regering van de VS 

betreffende de toegang van alle parlementsleden tot de geconsolideerde 

onderhandelingsteksten; de toegang voor het publiek te verzekeren tot de relevante 

onderhandelingsdocumenten van alle partijen, met uitzondering van documenten die 

vertrouwelijk zijn, met een duidelijke rechtvaardiging per geval, in overeenstemming 

met Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 

mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie; 

x. initiatieven voor te stellen voor kmo's met betrekking tot de manier waarop ze toegang 

tot de markt kunnen krijgen en aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan kunnen 

investeren; 

y. ervoor te zorgen dat het Europees Parlement een passende rol krijgt in de 

besluitvorming over regelgevingsconvergentie nadat de overeenkomst is geratificeerd. 
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