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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. benadrukt het belang van een trans-Atlantische markt voor de burgers en bedrijven in de 

EU en de VS; benadrukt dat de onderhandelingen in de eerste plaats moeten leiden tot een 

diepe en brede, ambitieuze en hoogwaardige vrijhandels- en investeringsovereenkomst, 

waarin de Europese waarden worden geëerbiedigd en bevorderd, duurzame groei, 

wetenschappelijke samenwerking, innovatie en de schepping van hoogwaardige banen 

worden gestimuleerd en een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van de Europese 

burgers, door hun belangen in het hart van de TTIP-handelsovereenkomst te plaatsen; 

merkt op dat het TTIP gericht is op het afschaffen van tarieven, rechten en quota, maar 

ook op samenwerking op het gebied van regelgeving en de invoering van strenge 

gemeenschappelijke normen op de wereldmarkt; merkt op dat de inspanningen inzake de 

afschaffing van tarieven en harmonisering van de regelgeving met elkaar in evenwicht 

moeten zijn; verzoekt de Commissie meer contact te leggen met de burgers en alle 

belanghebbenden en hun mening waar mogelijk in aanmerking te nemen, de 

onderhandelingen zo open mogelijk te laten verlopen en alle mogelijke 

onderhandelingsdocumenten, inclusief documenten betreffende een eventueel hoofdstuk 

over energie en over kmo's, openbaar te maken, met als doel de Europese bevolking 

zoveel mogelijk transparantie te bieden; 

2. verzoekt de Commissie vast te houden aan de doelstelling om in het TTIP een specifiek 

hoofdstuk over energie op te nemen, met als doel een competitieve, transparante en niet-

discriminatoire markt te creëren die de aanzet zou kunnen geven tot een aanzienlijke 

toename van de energiezekerheid in de EU, een grotere diversificatie van energiebronnen 

en lagere energieprijzen; benadrukt in dit verband het belang van hernieuwbare 

energiebronnen en energie-efficiëntie voor de bevordering van de energiezekerheid; 

benadrukt dat dit specifieke hoofdstuk duidelijke garanties moet bevatten dat er niet aan 

de milieunormen en klimaatactiedoelstellingen van de EU zal worden getornd en dat de 

EU vrij blijft om ook in de toekomst onafhankelijk normen en doelstellingen vast te 

leggen; 

3. herinnert eraan dat de TTIP-overeenkomst zonder de goedkeuring van het Europees 

Parlement niet in werking kan treden; 

4. benadrukt dat de EU voor gediversifieerde en betrouwbare bronnen van 

energievoorziening moet zorgen; verzoekt de Commissie voor een vrijhandelsbeleid te 

zorgen inzake brandstoffen, inclusief LNG en ruwe olie, en de investeringen in 

brandstoffen aan te moedigen, en vraagt haar tegelijk erop toe te zien dat de EU het recht 

behoudt om brandstoffen in te delen volgens de CO2-impact tijdens de volledige 

levenscyclus ervan en de eigen klimaatdoelstellingen van de EU niet uit het oog te 

verliezen; 

5. verzoekt de Commissie verder te kijken dan uitvoerbeperkingen en zich indien 

toepasselijk in te zetten voor de trans-Atlantische harmonisatie en convergentie van 
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hoogstaande gemeenschappelijke normen en voorschriften tot vastlegging van de 

beginselen voor overheidssteun voor de verschillende energiebronnen, met als doel het 

risico op concurrentieverstoring te beperken, zoals de definitie van 

warmtekrachtkoppeling met gebruik van biomassa; spoort de Commissie ertoe aan te 

onderzoeken op welke manier de samenwerking op het vlak van onderzoek, ontwikkeling 

en innovatie inzake energie en op het vlak van de bevordering van schonere technologie 

kan worden verbeterd; 

6. wijst op de huidige verschillen tussen de VS en de EU op het vlak van energieprijzen en 

de toegang tot grondstoffen alsook wat de CO2-emissie per inwoner betreft, hetgeen tot 

een ongelijk speelveld leidt in termen van competitiviteit en milieubescherming; verzoekt 

de Commissie daarom om de opname van een bilaterale vrijwaringsclausule om energie-

intensieve bedrijfstakken en koolstoflekkagesectoren in de EU, waaronder de chemische 

industrie en de grondstoffen- en staalindustrie, te voorzien van passende maatregelen voor 

de handhaving van de huidige douanetarieven gedurende een gepaste vastgelegde 

overgangsperiode na het inwerkingtreden van het TTIP, met een verplichte 

herzieningsclausule; is van mening dat zowel de Amerikaanse als de Europese bedrijven 

ertoe moeten worden aangespoord efficiënter gebruik te maken van hulpbronnen en 

energie; verzoekt de Commissie terdege rekening te houden met de noodzaak om 

stimulansen te bieden aan de verwerkende industrie, die een van de drijvende krachten 

vormt voor de herindustralisering van Europa; 

7. verzoekt de Commissie om zogenaamde ‘groene diensten’ zoals het bouwen, installeren, 

herstellen en beheren van milieugoederen op de agenda te zetten in de huidige 

onderhandelingen met onze trans-Atlantische partners; merkt op dat de Europese Unie een 

wereldleider is op het vlak van de in- en uitvoer van groene goederen en diensten, maar 

dat Europese groenedienstverleners nog altijd af te rekenen hebben met tal van obstakels; 

merkt op dat deze sector aanzienlijk economische mogelijkheden biedt voor de Europese 

Unie; 

8. benadrukt dat er geen compromissen mogen worden gesloten over de procedures en 

normen die zijn vastgesteld conform de EU-richtlijnen inzake energie-etikettering en 

ecologisch ontwerp; 

9. beklemtoont de grote mogelijke voordelen van het TTIP voor kmo’s; verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat er bij de onderhandelingen over het TTIP overeenkomstig 

het "denk eerst klein"-beginsel ten volle rekening wordt gehouden met de prioriteiten en 

zorgen van kmo’s, bijvoorbeeld door veelomvattende effectbeoordelingen, doelgerichte 

openbare raadplegingen en betrokkenheid van vertegenwoordigers van de Europese 

kmo’s; moedigt de Commissie ertoe aan te streven naar de oprichting van een 

informatieloket voor kmo’s en de opstelling van een specifiek aan kmo’s gewijd 

hoofdstuk, waarin sprake is van de vermindering van de administratieve lasten met 

inachtneming van de toepasselijke regelgevingskaders; verzoekt de Commissie om het 

behoud en de versterking van voor kmo's gunstig beleid en van steunmaatregelen voor 

kmo's te waarborgen; 

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor gebruikersvriendelijke oorsprongsregels die 

eenvoudig kunnen worden toegepast door exporteurs uit de EU, en onnodige 
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handelsbelemmeringen en bureaucratie als gevolg van dergelijke regels tot een minimum 

te beperken, in het bijzonder voor kmo's; 

11. merkt op dat de Amerikaanse markt voor overheidsopdrachten in vergelijking met die van 

de EU buitengewoon ontoegankelijk blijft voor buitenlandse ondernemingen; verzoekt de 

Commissie om voor meer wederkerigheid te zorgen en erop toe te zien dat EU-bedrijven, 

inclusief kmo’s, actiever kunnen deelnemen aan overheidsopdrachten in de VS op alle 

bestuursniveaus, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de particuliere innovatie 

gestimuleerd wordt en dat er ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende en innoverende 

ondernemingen en sectoren; benadrukt dat de bevoegdheid van de EU-overheden om hun 

openbare diensten te behouden, door deze mogelijkheid niet op het spel mag worden 

gezet; 

12. merkt op dat verschillen in de regelgeving in de Europese Unie en de VS veel kosten 

veroorzaken voor bedrijfstakken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan; is van 

mening dat er aanzienlijke efficiëntiewinst mogelijk is door deze 

regelgevingsbenaderingen op elkaar af te stemmen, zonder de autoriteiten in de Europese 

Unie en de Verenigde Staten de mogelijkheid te ontnemen om hoogstaande normen en 

veiligheidsmaatregelen voor hun burgers te handhaven en in te voeren; 

13. verwacht dat de Commissie in de onderhandelingen zal ingaan op de "buy American"-, 

"Jones"- en "domestic content"-bepalingen, die de toegang van EU-ondernemingen, in het 

bijzonder in de bagger- en de machinebouwsector, tot de markt van de VS in de praktijk 

aanzienlijk beperken; 

14. herinnert de Commissie eraan dat het huidige hoge niveau van veiligheid, bescherming 

van persoonsgegevens en openheid, neutraliteit en onafhankelijkheid van het internet moet 

worden behouden, maar staat positief tegenover de mogelijke voordelen die verbonden 

zijn aan het nivelleren van markttoegang en regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 

inclusief het vastleggen van gemeenschappelijke internationale beginselen voor normen 

en technische specificaties op ICT-gebied; 

15. roept op tot open mededinging in en ontwikkeling van de digitale economie, die van 

nature mondiaal is maar haar belangrijkste bases in de EU en de VS heeft; onderstreept 

dat de digitale economie een centrale plaats moet innemen op de trans-Atlantische markt, 

met een hefboomeffect in de wereldeconomie en voor de verdere openstelling van de 

wereldmarkten; 

16. herinnert de Commissie er in verband met diensten betreffende de informatiesamenleving 

en telecommunicatiediensten aan dat het bijzonder belangrijk is dat het TTIP een gelijk 

speelveld verzekert waarbij dienstverlenende bedrijven in de EU op basis van het 

wederkerigheidsbeginsel gelijke en transparante toegang tot de Amerikaanse markt 

hebben en waarbij Amerikaanse dienstverleners die diensten verlenen in Europa of aan 

Europese klanten, verplicht zijn om alle toepasselijke sector- en productgebonden 

veiligheidsnormen alsook de consumentenrechten te eerbiedigen; 

17. verzoekt de Commissie het concurrentievermogen van de Europese be- en verwerkende 

industrie en de tegenhangers ervan in de Verenigde Staten aan een vergelijkend onderzoek 

te onderwerpen, om de grootschalige verplaatsing van Europese industriële bedrijfstakken 
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en massaal banenverlies in de lidstaten te voorkomen; 

18. vraagt dat het hoofdstuk over intellectuele-eigendomsrechten ook voorziet in een betere 

bescherming en erkenning van Europese geografische aanduidingen; 

19. verzoekt de Commissie om binnen de TTIP-overeenkomst de geldigheid van alle 

geografische indicatoren (GI’s) te waarborgen, met inbegrip van GI’s voor niet-

landbouwproducten; herinnert de Commissie aan de economisch gezien cruciale 

toegevoegde waarde van de GI-status. 
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