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Amendement 1
Olle Schmidt, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. merkt op dat diensten, en financiële 
diensten in het bijzonder, van invloed zijn
op vele gebieden die onder de bevoegdheid 
vallen en benadrukt dat deze resolutie 
zich met name richt op de handel in 
diensten, dus op het bereiken van 
markttoegang door de vrijwillige 
openstelling van markten via de methode 
van vraag en aanbod voor 
onderhandelingen; suggereert om 
gebieden als financieel toezicht, financiële 
regulering en andere punten die verband 
houden met verschillende aspecten van 
financiële diensten in het desbetreffende 
gremium te behandelen;

Or. en

Amendement 2
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. ondersteunt ten zeerste de opvatting van 
de Commissie dat markttoegang een 
essentieel onderdeel vormt van de 
Lissabon-agenda voor groei en 
werkgelegenheid; 

1. ondersteunt ten zeerste de opvatting van 
de Commissie dat markttoegang, en in het 
bijzonder de vrije handel in diensten, een 
essentieel onderdeel vormt van de 
Lissabon-agenda voor groei en 
werkgelegenheid; benadrukt dat een goed 
gereguleerde vrije handel in diensten ten 
goede komt aan alle deelnemende landen 
en regio's;

Or. en
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Amendement 3
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat Europese 
ondernemingen in toenemende mate 
internationaal actief zijn, dat de groei van 
de wereldeconomie grotendeels voor 
rekening van derde landen komt en dat 
een betere markttoegang daarom zou 
bijdragen aan versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 4
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de handel in 
diensten een noodzakelijke aanvulling op 
de handel in goederen vormt en dat er 
tussen deze twee vormen van handel geen 
onderscheid behoort te worden gemaakt;

Or. en
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Amendement 5
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de 
diensteneconomie in kwantitatieve zin de 
belangrijkste economische sector in de 
OESO-economieën is geworden en dat de 
toegenomen handel in, en 
beschikbaarheid van diensten de 
economische groei zal doen toenemen, 
groei en ontwikkeling van bedrijven zal 
stimuleren en de prestaties van andere 
industrieën zal doen verbeteren omdat 
diensten belangrijke tussenproducten zijn, 
met name in een wereld met steeds meer 
internationale contacten;

Or. en

Amendement 6
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat het bereiken van 
markttoegang voor diensten in het kader 
van de lopende onderhandelingen die in het 
kader van de Ontwikkelingsagenda van 
Doha worden gevoerd, een moeilijk proces 
is; verzoekt de Commissie te streven naar 
een evenwichtig pakket met een ambitieus 
aanbod van diensten, vooral financiële 
diensten, omdat de Europese Unie in die 
sector een groot groeipotentieel heeft;

2. erkent dat het bereiken van 
markttoegang voor diensten in het kader 
van de lopende onderhandelingen die in het 
kader van de Ontwikkelingsagenda van 
Doha worden gevoerd, een moeilijk proces 
is; verzoekt de Commissie in het 
multilaterale kader van de WTO te streven 
naar een evenwichtig pakket met een 
ambitieus aanbod van diensten, vooral 
financiële diensten, omdat de Europese 
Unie in die sector een groot groeipotentieel 
heeft, dat gelijke tred zou moeten houden 
met de parallelle ontwikkeling van 
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doelmatige toezichtsystemen;

Or. fr

Amendement 7
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat het bereiken van 
markttoegang voor diensten in het kader 
van de lopende onderhandelingen die in het 
kader van de Ontwikkelingsagenda van 
Doha worden gevoerd, een moeilijk proces 
is; verzoekt de Commissie te streven naar 
een evenwichtig pakket met een ambitieus 
aanbod van diensten, vooral financiële 
diensten, omdat de Europese Unie in die 
sector een groot groeipotentieel heeft;

2. erkent dat het bereiken van 
markttoegang voor diensten in het kader 
van de lopende onderhandelingen die in het 
kader van de Ontwikkelingsagenda van de 
WTO/Doha worden gevoerd, een moeilijk 
proces is; verzoekt de Commissie te 
streven naar een evenwichtig pakket met 
een ambitieus aanbod van diensten, vooral 
financiële diensten, omdat de Europese 
Unie in die sector een groot groeipotentieel 
heeft;

Or. en

Amendement 8
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat het bereiken van 
markttoegang voor diensten in het kader 
van de lopende onderhandelingen die in het 
kader van de Ontwikkelingsagenda van 
Doha worden gevoerd, een moeilijk proces 
is; verzoekt de Commissie te streven naar 
een evenwichtig pakket met een ambitieus 
aanbod van diensten, vooral financiële 
diensten, omdat de Europese Unie in die 
sector een groot groeipotentieel heeft;

2. erkent dat het bereiken van 
markttoegang voor diensten in het kader 
van de lopende onderhandelingen die in het 
kader van de Ontwikkelingsagenda van 
Doha worden gevoerd, een moeilijk proces 
is; verzoekt de Commissie te streven naar 
een evenwichtig pakket met een ambitieus 
aanbod van diensten, vooral financiële 
diensten, omdat de Europese Unie in die 
sector beschikt over concurrerende 
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deskundigheid en een groot 
groeipotentieel heeft;

Or. en

Amendement 9
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om in de 
handelsbesprekingen ten volle rekening te 
houden met het bestaan van diensten van 
algemeen belang en de mogelijke effecten 
van de openstelling van markten op hun 
organisatie;

Or. fr

Amendement 10
Harald Ettl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de Europese Unie wat 
financiële diensten betreft, weliswaar een 
van de meest open markten ter wereld 
heeft, maar dat ze zich in de 
onderhandelingen over de handel in 
diensten agressiever moet opstellen en de 
beginselen openheid, ontwikkeling en 
wederkerigheid moet onderschrijven;

3. merkt op dat de Europese Unie zich in 
de onderhandelingen over de handel in 
diensten gedifferentieerd moet opstellen en 
de beginselen openheid, ontwikkeling en 
wederkerigheid moet onderschrijven, 
waarbij met name ontwikkelingslanden en 
nieuw geïndustrialiseerde landen niet de 
mogelijkheid mag worden ontnomen hun 
dienstensector overeenkomstig hun 
nationale beleidsdoelstellingen te 
ontwikkelen;
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Or. de

Amendement 11
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de Europese Unie wat
financiële diensten betreft, weliswaar een 
van de meest open markten ter wereld 
heeft, maar dat ze zich in de 
onderhandelingen over de handel in 
diensten agressiever moet opstellen en de 
beginselen openheid, ontwikkeling en 
wederkerigheid moet onderschrijven;

3. merkt op dat de Europese Unie op het 
gebied van financiële diensten weliswaar 
een van de meest open markten ter wereld 
heeft, maar dat ze zich in de 
onderhandelingen over de handel in 
diensten agressiever en evenwichtiger
moet opstellen en de beginselen openheid, 
ontwikkeling en wederkerigheid moet 
onderschrijven;

Or. fr

Amendement 12
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de Europese Unie wat 
financiële diensten betreft, weliswaar een 
van de meest open markten ter wereld 
heeft, maar dat ze zich in de 
onderhandelingen over de handel in 
diensten agressiever moet opstellen en de 
beginselen openheid, ontwikkeling en 
wederkerigheid moet onderschrijven;

3. merkt op dat de Europese Unie wat 
financiële diensten betreft, weliswaar een 
van de meest open markten ter wereld 
heeft, maar dat ze zich in de 
onderhandelingen over de handel in 
diensten agressiever moet opstellen en de 
beginselen openheid, ontwikkeling en met 
name wederkerigheid moet onderschrijven;

Or. en
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Amendement 13
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat autoriteiten voor 
financiële diensten alle ontwikkelingen op 
de Europese en wereldwijde markten voor 
financiële diensten goed moeten 
bijhouden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de Europese wet- en 
regelgeving te verbeteren en om de 
dialoog op dit gebied tussen de Europese 
Unie en haar handelspartners te 
intensiveren;

Or. en

Amendement 14
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat in de interpretatie 
van het begrip "wederkerigheid" 
rekening moet worden gehouden met 
overeenkomsten in wetgeving en toezicht 
die er tussen markten bestaan;

Or. fr
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Amendement 15
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat in de financiële 
dienstensector bepaalde vormen van 
regelgeving en toezicht in feite 
concurrentieaspecten zijn en verzoekt de 
Commissie om beducht te zijn voor 
oneerlijke handelspraktijken;

Or. fr

Amendement 16
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie om 
bestrijding van "offshore"-praktijken van 
derde landen die nadelig zijn voor een 
wederzijds voordelige openstelling van 
markten;

Or. fr

Amendement 17
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. vestigt de aandacht van de 
Commissie op de extraterritoriale aard 
van bepaalde maatregelen, met name op 



AM\721576NL.doc 11/15 PE405.915v01-00

NL

het gebied van financiële diensten, die 
kunnen worden aangenomen door de 
partners van de Unie en waarin letter en 
geest van de wederkerigheid van 
marktopenstelling niet worden 
geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 18
Harald Ettl

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten om samen met de 
Commissie te werken aan een meer 
geïntegreerd en samenhangend 
handelsbeleid, in het bijzonder op 
investeringsgebied; wijst erop dat de 
lidstaten het risico van buitenlandse 
investeringen niet moeten overdrijven, 
maar moeten streven naar het 
daadwerkelijk openstellen van hun 
economie, ook voor 
staatsinvesteringsfondsen;

4. verzoekt de lidstaten om samen met de 
Commissie te werken aan een meer 
geïntegreerd en samenhangend 
handelsbeleid, in het bijzonder op 
investeringsgebied; acht het zinvol dat de 
lidstaten de voordelen en risico’s van 
investeringen door buitenlandse 
staatsinvesteringsfondsen voor hun 
economie en met name de effecten van 
dergelijke investeringen op de continuïteit 
van de voorziening van geval tot geval 
beoordelen;

Or. de

Amendement 19
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten om samen met de 
Commissie te werken aan een meer 
geïntegreerd en samenhangend 
handelsbeleid, in het bijzonder op 

4. verzoekt de lidstaten om samen met de 
Commissie te werken aan een meer 
geïntegreerd en samenhangend 
handelsbeleid, in het bijzonder op 
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investeringsgebied; wijst erop dat de 
lidstaten het risico van buitenlandse 
investeringen niet moeten overdrijven, 
maar moeten streven naar het 
daadwerkelijk openstellen van hun 
economie, ook voor 
staatsinvesteringsfondsen;

investeringsgebied; wijst erop dat de 
lidstaten het risico van buitenlandse 
investeringen niet moeten overdrijven, 
maar moeten streven naar een 
gemeenschappelijke benadering voor het 
openstellen van hun economie en de vrees 
voor staatsinvesteringsfondsen;

Or. fr

Amendement 20
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vestigt met betrekking tot de 
naleving van mededingingsregels binnen 
de Europese Unie de aandacht van de 
Commissie op de mogelijke risico's van 
het ontbreken van wederkerigheid in de 
WTO-overeenkomst over openbare 
aanbestedingen;

Or. fr

Amendement 21
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om 
intensivering van de strijd tegen 
namaakproducten die met name via het 
internet worden verkocht, onder meer 
door het stimuleren van betere 
samenwerking tussen nationale 
overheden;
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Or. fr

Amendement 22
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt de Commissie in haar krachtige 
ondersteuning van multilaterale 
handelsbesprekingen, maar merkt op dat 
voor de handel in diensten, in het 
bijzonder financiële diensten, 
vrijhandelsovereenkomsten mogelijk beter 
geschikt zijn voor het bereiken van 
markttoegang; ondersteunt ten zeerste het 
afsluiten van volledige 
partnerschapsovereenkomsten met de 
ACS-landen, die niet alleen goederen maar 
ook diensten en investeringen moeten 
bestrijken, en bedoelde landen zo in staat 
stellen om in de wereldeconomie te 
integreren; 

5. steunt de Commissie in haar krachtige 
ondersteuning van multilaterale 
handelsbesprekingen; ondersteunt ten 
zeerste het afsluiten van volledige 
partnerschapsovereenkomsten met de 
ACS-landen, waarin de 
onevenwichtigheden worden opgenomen 
die het gevolg zijn van verschillende 
ontwikkelingsniveaus en die niet alleen 
goederen maar ook diensten en 
investeringen moeten bestrijken, en 
bedoelde landen zo in staat stellen om in de 
wereldeconomie te integreren; 

Or. fr

Amendement 23
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat door effectieve 
markttoegang voor financiële diensten 
betere kansen voor concurrentie, 
transparantie en diversificatie ontstaan; 
merkt op dat met name in de opkomende 
economieën effectieve markttoegang zou 
kunnen leiden tot een sterkere 
ontwikkeling van lokale financiële 
markten ten gunste van ondernemingen 
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die zich willen vestigen en daarnaast 
consumenten meer keuzevrijheid en 
betere producten zou kunnen bieden;

Or. en

Amendement 24
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om, gelet op 
de geringe financiële, bestuurlijke en 
institutionele capaciteit van de ACS-
landen, de naleving van de internationaal 
aanvaarde normen voor regelgeving en 
toezicht in de financiële dienstensector te 
waarborgen bij onderhandelingen over, 
en uitvoering van handelsovereenkomsten 
met landen die als belastingparadijzen 
worden beschouwd;

Or. en

Amendement 25
Harald Ettl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie noch in het 
kader van de Algemene Overeenkomst 
inzake de handel in diensten (GATS) van 
de WTO noch in bilaterale 
onderhandelingen nieuwe verplichtingen 
aan te gaan inzake markttoegang tot 
kwetsbare sectoren van algemeen belang; 
wijst erop dat met name het recht van de 
Europese Unie en de lidstaten om de 



AM\721576NL.doc 15/15 PE405.915v01-00

NL

diensten van algemeen belang te 
reguleren, onverkort gewaarborgd moet 
blijven; 

Or. de

Amendement 26
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het voor personen in 
ontwikkelingslanden die economische 
activiteiten willen ontplooien, met name 
nodig is dat ze toegang tot financiële 
diensten hebben (microkredieten, 
bankrekeningen en essentiële 
bankdiensten), en verzoekt de Commissie 
derhalve om in ontwikkelingslanden een 
betere markttoegang voor financiële 
diensten te bevorderen.

6. is van mening dat het voor personen in 
ontwikkelingslanden die economische 
activiteiten willen ontplooien, met name 
nodig is dat ze toegang tot financiële 
diensten hebben (microkredieten, 
bankrekeningen en essentiële 
bankdiensten, hypotheken, lease en 
factoring, verzekeringen, pensioenen en 
binnenlandse en buitenlandse 
overboekingen), en verzoekt de Commissie 
derhalve om in ontwikkelingslanden een 
betere markttoegang voor financiële 
diensten te bevorderen, naast goede 
regelgeving voor toezicht, de ontwikkeling 
van concurrerende markten en 
voorlichting over financiële diensten.

Or. en
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