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Amendement 1
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het "Single Market Act" voorstel 
inzake convergentie van de regelgeving 
met betrekking tot de belangrijkste 
handelspartners van de EU en de 
ontwikkeling van internationale normen;
benadrukt in het bijzonder dat thema's 
zoals normalisatie, wederzijdse erkenning, 
diensten en overheidsopdrachten de kern
moeten vormen van onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

1. steunt het "Single Market Act" voorstel 
inzake convergentie van de regelgeving 
met betrekking tot de belangrijkste 
handelspartners van de EU en de 
ontwikkeling van internationale normen;
benadrukt in het bijzonder dat het 
belangrijk is dat thema's zoals sanitaire 
normen, sociale normen, normen inzake 
de bescherming van consumenten, het 
milieu en dieren, normalisatie, wederzijdse 
erkenning, diensten en toegang tot
overheidsopdrachten, de kern vormen van 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 2
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het "Single Market Act" voorstel 
inzake convergentie van de regelgeving 
met betrekking tot de belangrijkste 
handelspartners van de EU en de 
ontwikkeling van internationale normen;
benadrukt in het bijzonder dat thema's
zoals normalisatie, wederzijdse erkenning, 
diensten en overheidsopdrachten de kern 
moeten vormen van onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

1. steunt het "Single Market Act" voorstel 
inzake convergentie van de regelgeving 
met betrekking tot de belangrijkste 
handelspartners van de EU en de 
ontwikkeling van internationale normen, 
ten einde een hoge mate van sociale, 
ecologische, fair trade en 
consumentenbescherming te waarborgen;
benadrukt in het bijzonder dat thema's 
zoals normalisatie, wederzijdse erkenning 
en overheidsopdrachten de kern moeten 
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vormen van onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. steunt het "Single Market Act" voorstel 
inzake convergentie van de regelgeving 
met betrekking tot de belangrijkste 
handelspartners van de EU en de 
ontwikkeling van internationale normen; 
benadrukt in het bijzonder dat thema's 
zoals normalisatie, wederzijdse erkenning, 
diensten en overheidsopdrachten de kern 
moeten vormen van onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

1. steunt het "Single Market Act" voorstel 
inzake convergentie van de regelgeving 
met betrekking tot de belangrijkste 
handelspartners van de EU en de 
ontwikkeling van internationale normen; 
benadrukt in het bijzonder dat thema's 
zoals normalisatie, wederzijdse erkenning, 
licenties, diensten en overheidsopdrachten 
de kern moeten vormen van 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 4
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt eens te meer dat de 
Europese Unie met haar handelspartners 
evenwichtige handelsakkoorden moet 
sluiten, in een geest van wederkerigheid 
en wederzijdse voordelen;

Or. fr
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Amendement 5
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. steunt het voornemen van de 
Commissie om bij de onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten een 
volledige analyse te verrichten van de 
gevolgen die deze overeenkomsten 
kunnen hebben voor de interne markt en 
andere interne beleidsvormen van de 
Europese Unie; vraagt dat deze 
effectbeoordeling wordt toegezonden aan 
het Europees Parlement en de Raad opdat 
zij er kennis kunnen van nemen vóór de 
ondertekening van de overeenkomsten;

Or. fr

Amendement 6
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van en steunt 
de voortzetting van het proces om de 
resterende handelsbelemmeringen op de 
interne markt weg te nemen;

Or. en

Amendement 7
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het enorme belang van de 
betrekkingen met de VS; is ingenomen met 
de strategie van de Commissie om de 
Trans-Atlantische Economische Raad 
nieuw leven in te blazen, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de evolutie 
van toekomstige technologieën en de 
ontwikkeling van normen op cruciale 
gebieden zoals koolstofarme 
technologieën;

2. benadrukt het enorme belang van de 
betrekkingen met de VS; is ingenomen met 
de strategie van de Commissie om de 
Trans-Atlantische Economische Raad 
nieuw leven in te blazen, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de evolutie 
van toekomstige technologieën en de 
ontwikkeling van normen op cruciale 
gebieden zoals koolstofarme 
technologieën, en is tevens ingenomen met 
het toenemende belang dat wordt gehecht 
aan wetgevings- en regelgevingskwesties 
in het kader van de Trans-Atlantische 
wetgevingsdialoog;

Or. en

Amendement 8
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het enorme belang van de 
betrekkingen met de VS; is ingenomen met 
de strategie van de Commissie om de 
Trans-Atlantische Economische Raad 
nieuw leven in te blazen, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de evolutie 
van toekomstige technologieën en de 
ontwikkeling van normen op cruciale 
gebieden zoals koolstofarme
technologieën;

2. benadrukt het enorme belang van de 
betrekkingen met de VS; is ingenomen met 
de strategie van de Commissie om de 
Trans-Atlantische Economische Raad 
nieuw leven in te blazen, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de evolutie 
van toekomstige technologieën en de 
ontwikkeling van normen op cruciale 
gebieden zoals energie-efficiënte
technologieën;

Or. en
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Amendement 9
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het enorme belang van de 
betrekkingen met de VS; is ingenomen met 
de strategie van de Commissie om de 
Trans-Atlantische Economische Raad 
nieuw leven in te blazen, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de evolutie 
van toekomstige technologieën en de 
ontwikkeling van normen op cruciale 
gebieden zoals koolstofarme 
technologieën;

2. benadrukt het enorme belang van de 
betrekkingen met de VS; is ingenomen met 
de strategie van de Commissie om de 
Trans-Atlantische Economische Raad 
nieuw leven in te blazen, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar de evolutie 
van toekomstige technologieën en de 
ontwikkeling van normen op cruciale 
gebieden zoals koolstofarme 
technologieën; is ingenomen met de 
verdere openstelling van de 
luchtvaartmarkten tussen de EU en de 
VS, maar betreurt het ontbreken van 
substantiële vorderingen in de VS om 
voorbijgestreefde 
regelgevingsbeperkingen op het gebied 
van buitenlandse investeringen op te 
heffen aangezien dit zowel voor de 
consumenten als voor de vrachtsector 
aanzienlijke economische voordelen zou 
opleveren en nieuwe banen zou creëren;

Or. en

Amendement 10
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen af 
te schaffen, en met belangrijke 
handelspartners zoals China verder te 
werken aan de veiligheid van 

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen af 
te schaffen, en met belangrijke 
handelspartners zoals China verder te 
werken aan de veiligheid van 
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consumentenproducten en met 
handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van niet-tarifaire belemmeringen;

consumentenproducten en de eerbiediging 
van intellectuele-eigendomsrechten, en 
met handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van niet-tarifaire belemmeringen;

Or. fr

Amendement 11
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen af 
te schaffen, en met belangrijke 
handelspartners zoals China verder te 
werken aan de veiligheid van 
consumentenproducten en met 
handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van niet-tarifaire belemmeringen;

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire en technische 
handelsbelemmeringen af te schaffen, en 
met belangrijke handelspartners zoals 
China verder te werken aan de veiligheid 
van consumentenproducten en met 
handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van niet-tarifaire belemmeringen;

Or. en

Amendement 12
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen af 
te schaffen, en met belangrijke 
handelspartners zoals China verder te 
werken aan de veiligheid van 
consumentenproducten en met 

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en ongerechtvaardigde niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen af te schaffen, en 
met belangrijke handelspartners zoals 
China verder te werken aan de veiligheid 
van consumentenproducten en met 



AM\861430NL.doc 9/16 PE460.946v01-00

NL

handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van niet-tarifaire belemmeringen;

handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van ongerechtvaardigde niet-tarifaire 
belemmeringen; acht alle barrières ten 
gevolge van de onsamenhangende 
tenuitvoerlegging van bilaterale en 
multilaterale handelsregels 
ongerechtvaardigd; acht echter alle 
barrières gerechtvaardigd die voortvloeien 
uit legitieme wettelijke en 
bestuursrechtelijke activiteiten van 
overheden en die hun oorsprong vinden 
in andere dan handelsoverwegingen, 
maar die onbedoelde gevolgen voor de 
handel hebben en wier afschaffing 
onderworpen moet zijn aan openbare 
raadpleging en overleg;

Or. en

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen af 
te schaffen, en met belangrijke 
handelspartners zoals China verder te 
werken aan de veiligheid van 
consumentenproducten en met 
handelspartners zoals Japan bijzondere 
aandacht te besteden aan de afschaffing 
van niet-tarifaire belemmeringen;

3. verzoekt de Commissie en de Raad 
internationale normalisatie te bevorderen 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen af 
te schaffen, en met belangrijke 
handelspartners zoals China verder te 
werken aan de veiligheid van 
consumentenproducten, sanitaire normen 
en productieomstandigheden, met name 
wat de uitbuiting van vrouwen en 
kinderen betreft, en met handelspartners 
zoals Japan bijzondere aandacht te 
besteden aan de afschaffing van niet-
tarifaire belemmeringen;

Or. en
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Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat het handelsbeleid een 
van de belangrijkste instrumenten is 
waarover de EU beschikt om de recente 
ontwikkelingen met het oog op 
hervormingen en democratisering in 
Noord-Afrika en het Middellandse 
Zeegebied te steunen, en is in deze context 
van mening dat de EU de openheid van 
haar markt verder moet verbeteren, in de 
eerste plaats ten aanzien van Egypte en 
Tunesië;

Or. en

Amendement 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 2 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat de EU tegelijkertijd 
moet overwegen een dialoog op gang te 
brengen om deze landen aan te moedigen 
hun regionale handelsbetrekkingen te 
versterken, met als uiteindelijk doel zelf 
een eigen douane-unie op te richten;

Or. en

Amendement 16
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 3 (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

verzoekt de Raad onmiddellijk de 
conventie betreffende de pan-Euro-
mediterrane oorsprongsregels goed te 
keuren, waarna de Commissie dringend 
voorstellen moet doen om de 
oorsprongsregels te moderniseren ten 
einde handel en economische integratie in 
de regio te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 17
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de openstelling 
van de Europese markt de veiligheid van 
de consumenten niet in het gedrang mag 
brengen; wijst eens te meer op het belang 
van samenwerking tussen douane-
instanties en markttoezichtautoriteiten 
aan de buitengrenzen, zodat adequate 
controles kunnen worden uitgevoerd op 
producten die de Unie binnenkomen, en 
wenst dat de rol van de Commissie op dit 
gebied wordt versterkt; is ingenomen met 
de uitstekende samenwerking tussen het 
Europees Parlement, de Europese 
Commissie en de U.S. Consumer Product 
Safety Commission op het gebied van 
productveiligheid; is ingenomen met de 
samenwerking die op dit gebied geleidelijk 
tot stand komt tussen zijn Commissie 
interne markt en 
consumentenbescherming en landen zoals 
India en China; is van oordeel dat 
dergelijke samenwerkingsvormen in het 
kader van de onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten moeten worden 
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versterkt en uitgebreid tot andere 
partners;

Or. fr

Amendement 18
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat overheidsopdrachten een 
aanzienlijk en groeiend aandeel van het 
wereldwijde BBP uitmaken en bovendien 
onontgonnen nieuwe groeimogelijkheden 
voor innovatieve bedrijven bieden; betreurt 
dat de markten voor overheidsopdrachten 
van de belangrijkste handelspartners van de 
EU niet al te open zijn en verzoekt de 
Commissie betere toegang voor EU-
bedrijven tot deze markten te bevorderen;

5. wijst erop dat overheidsopdrachten een 
aanzienlijk en groeiend aandeel van het 
wereldwijde BBP uitmaken en bovendien 
onontgonnen nieuwe groeimogelijkheden 
voor innovatieve bedrijven bieden; betreurt 
dat de markten voor overheidsopdrachten 
van de belangrijkste handelspartners van de 
EU enorm gesloten zijn en verzoekt de 
Commissie bij onze handelspartners een 
symmetrische toegang tot 
overheidsopdrachten voor EU-bedrijven te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 19
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat overheidsopdrachten een 
aanzienlijk en groeiend aandeel van het 
wereldwijde BBP uitmaken en bovendien 
onontgonnen nieuwe groeimogelijkheden 
voor innovatieve bedrijven bieden;
betreurt dat de markten voor 
overheidsopdrachten van de belangrijkste 
handelspartners van de EU niet al te open 

5. wijst erop dat overheidsopdrachten een 
aanzienlijk en groeiend aandeel van het 
wereldwijde BBP uitmaken en bovendien 
onontgonnen nieuwe groeimogelijkheden 
voor innovatieve bedrijven bieden;
verzoekt de Commissie met klem gegevens 
over te leggen met betrekking tot de mate 
van toegankelijkheid van procedures voor
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zijn en verzoekt de Commissie betere 
toegang voor EU-bedrijven tot deze 
markten te bevorderen;

overheidsopdrachten, en voor 
wederkerigheid met andere 
geïndustrialiseerde landen en de 
belangrijkste opkomende economieën te 
zorgen;

Or. en

Amendement 20
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat innovatie en het 
identificeren van concurrentievoordelen 
voor de EU van cruciaal belang zijn in een 
wereldeconomie waarin 
concurrentievermogen vaak gebaseerd is 
op goedkope arbeidskosten, en verzoekt de 
Commissie bijgevolg initiatieven voor te 
stellen om de ontwikkeling van 
geavanceerde en groene technologieën, 
producten en diensten te steunen.

6. is van oordeel dat innovatie en het 
identificeren van concurrentievoordelen 
voor de EU van cruciaal belang zijn in een 
wereldeconomie waarin 
concurrentievermogen vaak gebaseerd is 
op goedkope arbeidskosten; benadrukt dat 
het handelsbeleid van de EU moet worden 
omgevormd tot een echt instrument voor 
duurzame ontwikkeling, en verzoekt de 
Commissie bijgevolg initiatieven voor te 
stellen om de ontwikkeling van 
geavanceerde en groene technologieën, 
producten en diensten en het creëren van 
meer en betere banen in deze sectoren te 
steunen;

Or. en

Amendement 21
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat innovatie en het 
identificeren van concurrentievoordelen 

6. is van oordeel dat innovatie en het 
identificeren van concurrentievoordelen 
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voor de EU van cruciaal belang zijn in een 
wereldeconomie waarin 
concurrentievermogen vaak gebaseerd is 
op goedkope arbeidskosten, en verzoekt de 
Commissie bijgevolg initiatieven voor te 
stellen om de ontwikkeling van 
geavanceerde en groene technologieën, 
producten en diensten te steunen.

voor de EU van cruciaal belang zijn in een 
wereldeconomie waarin 
concurrentievermogen vaak gebaseerd is 
op goedkope arbeidskosten, en verzoekt de 
Commissie bijgevolg initiatieven voor te 
stellen om investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling evenals de ontwikkeling van 
geavanceerde en groene technologieën, 
producten en diensten te steunen.

Or. en

Amendement 22
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert aan het belang van 
rechtstreekse buitenlandse investeringen 
voor de Europese economie; stelt 
niettemin voor dat het wenselijk is op 
Europees niveau na te denken over de 
mogelijkheid en de noodzaak de gevolgen 
van deze investeringen voor de interne 
markt te beoordelen, om indien nodig 
schadelijke gevolgen van deze 
investeringen voor innovatie en de 
Europese knowhow te voorkomen.

Or. fr

Amendement 23
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het belang van innovatie voor 
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sterke en duurzame groei te erkennen 
door te waarborgen dat innovatie naar 
behoren wordt gefinancierd, met name 
door Europese projectobligaties in te 
voeren en door middel van een wettelijk 
kader dat risicokapitaalfondsen de 
mogelijkheid biedt overal in de Unie vrij 
te investeren;

Or. en

Amendement 24
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op vrije en eerlijke 
handel in landbouwproducten om de 
wederzijdse uitwisseling van goederen en 
technologieën tussen de EU en de 
ontwikkelingslanden en de minst 
ontwikkelde landen te vergroten en te 
ontwikkelen; benadrukt de voordelen voor 
de consumenten in de respectieve landen 
die dergelijke handelsbetrekkingen tussen 
de betrokken partijen met zich brengen;

Or. en

Amendement 25
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat de industrie in de 
duurzame economie van de toekomst kan 
concurreren, en is van mening dat het 
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handelsbeleid de doelstellingen van 
groene groei en klimaatverandering, in 
het bijzonder de vermindering van 
koolstofemissies, verder moet 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 26
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van mening dat door de 
vergrijzing van de bevolking oudere 
werknemers een waardevolle bron in het 
handelsverkeer zijn, en dat alle 
belemmeringen moeten verdwijnen om 
hen aan te moedigen en te stimuleren om 
te blijven werken;

Or. en

Amendement 27
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. verzoekt de Commissie en de 
Raad zowel in als buiten de EU duurzame 
ontwikkeling en internationale 
arbeidsnormen te bevorderen.

Or. en


