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Amendement 1
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
de resolutie van 23 oktober 2012 over 
handels- en economische betrekkingen met 
de Verenigde Staten,

– gezien zijn eerdere resoluties, met name 
de resolutie van 23 oktober 2012 over 
handels- en economische betrekkingen met 
de Verenigde Staten, en van 15 november 
2012 over een strategie voor digitale 
vrijheid in het buitenlands beleid van de 
EU1,
______________
1Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0470.

Or. en

Amendement 2
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 27 september 
2011 over een nieuw handelsbeleid voor 
Europa in het kader van de Europa 2020-
Strategie1,
______________
1Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0412.

Or. en

Amendement 3
Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 25 november 
2010 over mensenrechten, sociale normen 
en milieunormen in internationale 
handelsovereenkomsten1,
______________
1PB C 99 E van 3.4.2012, blz.31

Or. en

Amendement 4
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het UNESCO-verdrag 
betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen van 2005, 

Or. fr

Amendement 5
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 november 2010 over internationaal 
handelsbeleid in de context van de 
klimaatveranderingsvereisten1,
______________
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1PB C 99 E van 3.4.2012, blz.94

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 
over het toekomstig Europees 
internationaal investeringsbeleid1,
______________
1 PB C 296 E van 2.10.2012, blz. 34

Or. en

Amendement 7
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van Amsterdam van 
1997 tot wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie – Protocol 
betreffende de bescherming en het welzijn 
van dieren,

Or. en

Amendement 8
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 7 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de op 11 december 2009 
gepubliceerde studie "Non-Tariff 
Measures in EU-US Trade and 
Investment" van Ecorys,

Or. en

Amendement 9
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de markten van de EU 
en de VS verregaand geïntegreerd zijn -
gemiddeld worden er iedere dag voor bijna 
2 miljard euro goederen en diensten 
verhandeld die in beide economieën 
miljoenen banen in stand houden - en 
overwegende dat de investeringen van de 
EU en de VS de werkelijke drijvende 
kracht achter de trans-Atlantische 
betrekkingen zijn, met een totaal aan 
bilaterale investeringen dat in 2011 meer 
dan 2,394 biljoen bedroeg;

B. overwegende dat de markten van de EU 
en de VS verregaand geïntegreerd zijn -
gemiddeld worden er iedere dag voor bijna 
2 miljard euro goederen en diensten 
verhandeld die in beide economieën 
miljoenen banen in stand houden - en 
overwegende dat de investeringen en het 
kapitaalverkeer van de EU en de VS de 
werkelijke drijvende kracht achter de trans-
Atlantische betrekkingen zijn, met een 
totaal aan bilaterale investeringen dat in 
2011 meer dan 2,394 biljoen bedroeg;

Or. fr

Amendement 10
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, volgens het 
effectbeoordelingsverslag dat de 
Commissie opgesteld heeft op basis van 

C. overwegende dat, volgens het 
effectbeoordelingsverslag dat de 
Commissie opgesteld heeft op basis van 
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een verslag van het Centre for Economic 
Policy Research, een ambitieus en 
uitgebreid trans-Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap - indien het 
volledig uitgevoerd wordt - over de gehele 
linie aanzienlijke economische winsten zou 
kunnen opleveren voor de EU (119,2 
miljard EUR per jaar) en de VS (94,9 
miljard EUR per jaar), onder meer doordat 
de uitvoer van de EU naar de VS met 28% 
zou kunnen stijgen en de totale EU-uitvoer 
met 6% zou kunnen toenemen, waar zowel 
EU-exporteurs van goederen en diensten 
als EU-consumenten profijt van zouden 
kunnen trekken;

een verslag van het Centre for Economic 
Policy Research, een ambitieus en 
uitgebreid trans-Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap - indien het 
volledig uitgevoerd wordt - over de gehele 
linie aanzienlijke economische winsten zou 
kunnen opleveren voor de EU en de VS, 
onder meer doordat de uitvoer van de EU 
naar de VS met 28% zou kunnen stijgen en 
de totale EU-uitvoer met 6% zou kunnen 
toenemen, waar zowel EU-exporteurs van 
goederen en diensten als EU-consumenten 
profijt van zouden kunnen trekken;

Or. en

Amendement 11
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, volgens het 
effectbeoordelingsverslag dat de 
Commissie opgesteld heeft op basis van 
een verslag van het Centre for Economic 
Policy Research, een ambitieus en 
uitgebreid trans-Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap - indien het 
volledig uitgevoerd wordt - over de gehele 
linie aanzienlijke economische winsten zou 
kunnen opleveren voor de EU (119,2 
miljard EUR per jaar) en de VS (94,9 
miljard EUR per jaar), onder meer doordat 
de uitvoer van de EU naar de VS met 28% 
zou kunnen stijgen en de totale EU-uitvoer 
met 6% zou kunnen toenemen, waar zowel 
EU-exporteurs van goederen en diensten 
als EU-consumenten profijt van zouden 
kunnen trekken;

C. overwegende dat het 
effectbeoordelingsverslag dat de 
Commissie opgesteld heeft op basis van 
een verslag van het Centre for Economic 
Policy Research (en dat over de gehele 
linie aanzienlijke economische winsten 
voor de EU (119,2 miljard EUR per jaar) 
en de VS (94,9 miljard EUR per jaar) 
verwacht, onder meer doordat de uitvoer 
van de EU naar de VS met 28% zou 
kunnen stijgen en de totale EU-uitvoer met 
6% zou kunnen toenemen), gebaseerd is op 
twijfelachtige veronderstellingen ten 
aanzien van het aantal en de waarde van 
aanvechtbare niet-tarifaire 
belemmeringen en de grootte van 
mondiale overloopeffecten;

Or. en
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Amendement 12
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de EU 
vastbesloten is vrije, eerlijke en open 
handel te bevorderen en tegelijkertijd 
haar belangen in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel te 
doen gelden;

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het sluiten van een 
vrijhandelsovereenkomst met de VS 
gevolgen zou hebben voor de begroting 
van de EU, met name via het verlies van 
eigen middelen in de vorm van 
douanerechten, terwijl de tariefinkomsten 
thans op 2,6 miljard EUR per jaar 
uitkomen;

Or. en

Amendement 14
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het sluiten van een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met een sterk 
ontwikkelde economie met sterk 
concurrerende ondernemingen een aantal 
sectoren van de economie van de EU en 
de daarmee samenhangende banen onder 
extra druk zou zetten en de reeds ernstige 
gevolgen van de huidige financiële en 
economische crises voor de economieën 
van de lidstaten zou vergroten;

Or. en

Amendement 15
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat het tekort van 
de goederenhandel van de VS met de EU 
volgens het National Trade Estimate 
Report van de Handelsvertegenwoordiger 
van de VS uit 2013 in 2012 tot 115,7 
miljard dollar is opgelopen, terwijl de VS 
in hetzelfde jaar een positief saldo van 52 
miljard dollar ten aanzien van de handel 
in particuliere commerciële diensten heeft 
behaald;

Or. en

Amendement 16
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en vergelijkbare 
rechtsstelsels en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen;

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en gedeelde 
vooruitzichten, vergelijkbare rechtsstelsels 
en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen;

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en vergelijkbare 
rechtsstelsels en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen;

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en vergelijkbare 
rechtsstelsels en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen, door 
de inachtneming waarvan meer steun zou 
worden verleend aan het TTIP-project 
dan door de twijfelachtige econometrie 
van het algemeen evenwichtsmodel per 
computer;

Or. en

Amendement 18
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en vergelijkbare 
rechtsstelsels en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen;

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en vergelijkbare 
rechtsstelsels en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen; 
overwegende dat die normen al te vaak 
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verschillen;

Or. en

Amendement 19
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en vergelijkbare 
rechtsstelsels en strenge arbeids- en 
milieubeschermingsnormen kennen;

D. overwegende dat de EU en de VS 
waarden gemeen hebben en strenge 
arbeids- en milieubeschermingsnormen 
kennen;

Or. fr

Amendement 20
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen van 2005 bevestigt dat de 
verdragsluitende partijen, waaronder de 
EU, het soevereine recht hebben een 
cultuurbeleid en maatregelen ter 
bescherming en bevordering van de 
culturele diversiteit uit te werken en in te 
voeren, en overwegende dat, in 
tegenstelling tot andere partnerlanden 
van de EU, de VS dit verdrag niet hebben 
ondertekend; 

Or. fr
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Amendement 21
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er heel wat 
verschillen in de regelgeving tussen de 
EU en de VS zijn, met name met 
betrekking tot benaderingswijzen van het 
sociaal beleid, regels inzake 
staatssubsidie, milieu-, consumenten- en 
gegevensbescherming, de 
landbouwproductie en oorsprongsregels; 
overwegende dat het Europees Parlement 
in al zijn jaren van bestaan duidelijk heeft 
gemaakt hoe het over deze controversiële 
kwesties denkt, terwijl het zich blijft 
inzetten voor de verdieping van de 
politieke en economische betrekkingen 
met de VS;

Or. en

Amendement 22
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de VS de IAO-
verdragen C087 inzake de vrijheid van 
vereniging en bescherming van het recht 
van vereniging uit 1948 (nr. 87) en C098 
betreffende het recht zich te organiseren 
en collectief te onderhandelen uit 1949 
(nr. 98) niet heeft geratificeerd; 

Or. en
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Amendement 23
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen;

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft als gevolg van de 
aanhoudende crisis en het onvermogen 
om een oplossing te vinden, en zowel de 
EU als de VS het volledige potentieel van 
nauwere economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen, ook in het belang van een 
duurzaam mondiaal economisch herstel;

Or. en

Amendement 24
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen;

E. overwegende dat de wereldeconomie 
geconfronteerd blijft met uitdagingen en 
de opkomst van nieuwe actoren en zowel 
de EU als de VS het volledige potentieel 
van nauwere economische samenwerking 
tot ontwikkeling moeten brengen om ten 
volle profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen;

Or. en
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Amendement 25
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen;

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen; overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis ontstaan is in de 
subprime-kredietsector van de VS en zich 
zo snel heeft verspreid vanwege de grote 
betrokkenheid van de Europese 
banksector; overwegende dat effectieve 
gezamenlijke benaderingen voor 
regelgeving in de financiële sector een 
eerste vereiste zijn voor opname in de 
TTIP-overeenkomst van de handel in 
financiële diensten;

Or. en

Amendement 26
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om nieuwe 
perspectieven voor een langdurig en 
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internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen;

duurzaam economisch herstel te 
scheppen;

Or. en

Amendement 27
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen;

E. overwegende dat de wereldeconomie 
kwetsbaar blijft en zowel de EU als de VS 
het volledige potentieel van nauwere 
economische samenwerking tot 
ontwikkeling moeten brengen om ten volle 
profijt te kunnen trekken van de 
internationale handel en zodoende de 
economische crisis te boven te kunnen 
komen, en tevens het hoofd te kunnen 
bieden aan de groeiende economische 
macht van de ontwikkelingslanden;

Or. pl

Amendement 28
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de EU en de VS 
sinds 1995 bilaterale pogingen hebben 
ondernomen om de trans-Atlantische 
belemmeringen op het gebied van handel 
en investeringen uit de weg te ruimen en 
regelgevingsconvergentie en wederzijdse 
erkenning aan te moedigen en dat deze 
pogingen tot dusver ontoereikend zijn 
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geweest door een te sterke concentratie op 
verwerkings- en systeemgoederen en te 
weinig aandacht voor praktische 
initiatieven die resultaten zullen opleveren 
die daadwerkelijk ten goede komen aan 
burgers aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan;

Or. en

Amendement 29
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat bij de analyse van 
de ontwikkelingslogica van een grote 
markt rekening moet worden gehouden 
met de impact ervan op de correctie van 
de bestaande onevenwichtigheden;

Or. fr

Amendement 30
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
vakbondsorganisaties aan beide zijden 
van de Atlantische Oceaan volledig 
betrokken dienen te worden bij de 
onderhandelingen om ervoor te zorgen 
dat een mogelijke toekomstige 
overeenkomst noch in de EU, noch in de 
VS ten koste zal gaan van de werkende 
klasse en de gezinnen daarvan;
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Or. en

Amendement 31
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het in zijn 
resolutie van 27 september 2011 over een 
"nieuw handelsbeleid voor Europa in het 
kader van de EUROPA 2020-strategie" 
heeft opgeroepen tot de ontwikkeling van 
een omvattend trans-Atlantisch groei- en 
werkgelegenheidsinitiatief, dat plannen 
zou omvatten "om de niet-tarifaire 
belemmeringen voor handel en 
investeringen uiterlijk in 2020 op te 
heffen ("de trans-Atlantische markt")", 
en waarbij gewerkt zou worden "aan de 
totstandbrenging van nultariefniveaus" 
die op de EU-VS-top van november 2011 
onderzocht moesten worden;

Or. en

Amendement 32
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de HLWG na afloop 
van de EU-VS-top van november 2011 de 
opdracht kreeg om opties aan te geven voor 
een vergroting van het handels- en 
investeringsvolume om tot voordeel van 
beide partijen het scheppen van banen, de 
economische groei en het 
concurrentievermogen te ondersteunen;

F. overwegende dat de HLWG na afloop 
van de EU-VS-top van november 2011 de 
opdracht kreeg om opties aan te geven voor 
een vergroting van het handels- en 
investeringsvolume om tot voordeel van 
beide partijen het scheppen van banen, de 
economische groei, ontwikkeling en het 
concurrentievermogen te ondersteunen;
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Or. en

Amendement 33
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de HLWG 
gezamenlijk een breed scala aan mogelijke 
opties onderzocht heeft voor de uitbreiding 
van de trans-Atlantische handel en 
investeringen en in zijn eindverslag tot de 
conclusie gekomen is dat een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst 
beide partijen de grootste voordelen zou 
bieden;

G. overwegende dat de HLWG 
gezamenlijk een breed scala aan mogelijke 
opties onderzocht heeft voor de uitbreiding 
van de trans-Atlantische handel en 
investeringen en in zijn eindverslag tot de 
conclusie gekomen is dat een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst 
beide partijen de grootste voordelen zou 
bieden; overwegende dat de HLWG naast 
een handels- en investeringsovereenkomst 
geen andere vormen van samenwerking 
heeft onderzocht die tot een toename van 
de werkgelegenheid kunnen leiden, zoals
gecoördineerde overheidsinvesteringen en 
een correctie van het bezuinigingsbeleid 
van de EU dat de voornaamste aanjager 
van werkloosheid in de EU is;

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 23 oktober 2012 vol lof 
is over het tussentijds verslag van de 
HLWG, maar de noodzaak herhaalt om 
"uit historisch oogpunt rekening te 
houden met de trans-Atlantische 
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verschillen bij kwesties zoals het planten 
van genetisch gemodificeerde organismen 
en bepaalde kwesties op het gebied van 
dierenwelzijn" (paragraaf 10); 
"benadrukt dat het op elkaar afstemmen 
van regelgevingsnormen van de EU en de 
VS gericht moet zijn op het vaststellen van 
zo hoog mogelijke gemeenschappelijke 
normen, en tevens op het verbeteren van 
de productveiligheid voor consumenten" 
(paragraaf 11); "van mening" is "dat, 
gezien het groeiende belang van e-handel, 
normen voor gegevensbescherming een 
cruciale rol spelen voor de bescherming 
van consumenten zowel in de EU als in de 
VS" (paragraaf 16); "onderstreept dat de 
EU en de VS zeer verschillende definities 
van overheidsdiensten en van diensten 
van algemeen economisch belang 
aanhouden en" aanbeveelt "deze termen 
nauwkeurig te definiëren" (paragraaf 
19);

Or. en

Amendement 35
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat een zich snel 
ontwikkelende mondiale omgeving 
bijgewerkte structuren, nieuwe 
benaderingen en innovatieve ideeën 
vereist om de voortzetting en bevordering 
van een op regels gebaseerd mondiaal 
liberaal democratisch systeem te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 36
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de TTIP-
overeenkomst beschouwd moet worden als
een eerste stap in een doorlopend proces 
van integratie en samenwerking op weg 
naar de totstandbrenging van een echte 
trans-Atlantische markt;

Or. en

Amendement 37
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat, hoewel de versterking 
van het multilaterale stelsel een cruciale
doelstelling blijft, dit geen beletsel vormt 
voor bilaterale overeenkomsten die verder 
gaan dan de verplichtingen binnen het 
kader van de WTO en die een aanvulling 
zijn op de multilaterale regels;

H. overwegende dat, hoewel de versterking 
van het multilaterale stelsel een prioritaire 
doelstelling van de EU blijft, dit geen 
beletsel vormt voor bilaterale 
overeenkomsten die verder gaan dan de 
verplichtingen binnen het kader van de 
WTO en die een aanvulling zijn op de 
multilaterale regels; overwegende dat het 
effect van onderhandelingen met de VS 
op andere lopende onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten, op andere 
wereldpartners en op het doel te komen tot 
een ruimer en gelijkwaardig trans-
Atlantisch partnerschap waarvan ook 
Afrika en Latijns-Amerika deel uitmaken, 
evenals het effect op reeds bestaande 
regionale handels- en 
samenwerkingsovereenkomsten 
zorgvuldig moeten worden afgewogen;

Or. en
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Amendement 38
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat, hoewel de versterking 
van het multilaterale stelsel een cruciale 
doelstelling blijft, dit geen beletsel vormt 
voor bilaterale overeenkomsten die verder 
gaan dan de verplichtingen binnen het 
kader van de WTO en die een aanvulling 
zijn op de multilaterale regels;

H. overwegende dat de versterking van het 
multilaterale stelsel een cruciale 
doelstelling blijft ten aanzien waarvan een 
TTIP-overeenkomst alleen al door het 
gewicht dat ze in de internationale handel 
in de schaal legt twijfels zou opwerpen;

Or. en

Amendement 39
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat, hoewel de versterking 
van het multilaterale stelsel een cruciale 
doelstelling blijft, dit geen beletsel vormt 
voor bilaterale overeenkomsten die verder 
gaan dan de verplichtingen binnen het 
kader van de WTO en die een aanvulling 
zijn op de multilaterale regels;

H. overwegende dat de Europese Unie 
ervan overtuigd is dat de ontwikkeling en
de versterking van het multilaterale stelsel 
de cruciale doelstelling is, maar dat dit 
geen beletsel vormt voor bilaterale 
overeenkomsten die verder gaan dan de 
verplichtingen binnen het kader van de 
WTO en die een aanvulling zijn op de 
multilaterale regels;

Or. fr

Amendement 40
Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
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Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat zowel voor de EU 
als de VS de landbouw een strategische 
sector is, dat de voedselproductie op hun 
eigen grondgebied moet worden 
gehandhaafd en dat rekening moet 
worden gehouden met de verschillen 
tussen de regelgeving van beide markten, 
teneinde concurrentieverstoring te 
voorkomen;

Or. fr

Amendement 41
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de aankondiging 
van de start van onderhandelingen over 
een TTIP-overeenkomst reeds 
onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst tussen China, 
Korea en Japan van start heeft doen gaan 
als reactie op deze mogelijke verschuiving 
van het evenwicht in de wereldhandel;

Or. en

Amendement 42
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de aankondiging 
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van onderhandelingen over een TTIP-
overeenkomst ook van invloed is geweest 
op de voorwaarden van de reeds 
begonnen onderhandelingen van de VS 
en partnerlanden aan de kustlijnen van 
Amerika, Australië en Azië langs de Stille 
Oceaan over een trans-Pacifische 
partnerschapsovereenkomst (TPP) als 
tweede mondiale handelsspil die van 
invloed is op het evenwicht in de 
wereldhandel;

Or. en

Amendement 43
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

De economische en politieke context De strategische, politieke en economische 
context

Or. en

Amendement 44
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is van mening dat Europese en 
Amerikaanse leiders bij het ter hand 
nemen van de ontwikkeling van de trans-
Atlantische markt cruciale megatrends 
van de 21e eeuw dienen te begrijpen en 
ten volle in aanmerking te nemen, met 
name de terugkeer van Azië, 
veranderingen in de wereldbevolking en 
in de relatieve concentraties daarvan, en 
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de aanhoudende tendens van een meer 
geglobaliseerde wereld die leidt tot een 
multipolair systeem waarbij de macht 
steeds meer gedeeld zal worden tussen 
meer dan enkele belangrijke spelers;

Or. en

Amendement 45
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 
gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties;

1. meent dan ook dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd en verdiept
dient te worden, en dat de EU en de VS een 
gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties om echte 
partners in een wereldwijd systeem te 
worden en een ruimere trans-Atlantische 
visie en een gezamenlijke reeks 
strategische doelstellingen te ontwikkelen, 
op zowel bilateraal als multilateraal 
niveau;

Or. en

Amendement 46
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 
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gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties;

gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties; is ervan 
overtuigd dat de TTIP-overeenkomst de 
focus van de trans-Atlantische 
betrekkingen van veiligheid en defensie 
naar regelgevende kwesties en 
wetgevingsvraagstukken zou verleggen;

Or. en

Amendement 47
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 
gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties;

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 
gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties in het licht 
van de behoefte aan ecologische conversie 
en langetermijnduurzaamheid van onze 
economie en de mondiale economie;

Or. en

Amendement 48
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 

1. is van mening dat het strategisch belang 
van de economische betrekkingen tussen 
de EU en de VS herbevestigd dient te 
worden, en dat de EU en de VS een 
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gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties;

gezamenlijke aanpak moeten formuleren 
voor de wereldhandel, investeringen en aan 
handel gerelateerde kwesties, zoals 
standaarden, normen en voorschriften;

Or. en

Amendement 49
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak om de 
TTIP-overeenkomst te laten samengaan 
met de ontwikkeling van een ambitieus 
gemeenschappelijk Europees industrieel 
beleid dat het standpunt van de Unie 
kenbaar maakt ten aanzien van de 
afschaffing van de tarieven op 
industrieproducten, het grondstoffen- en 
energiebeleid, het concurrentie- en 
intellectuele-eigendomsbeleid, lokalisatie-
en prestatievereisten, de rol van 
overheidsopdrachten bij de omschakeling 
naar een groene economie, en 
regelgevende samenwerking op het gebied 
van toekomstige technologie;

Or. en

Amendement 50
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vreest dat de Commissie met haar 
ambtgenoten in de Verenigde Staten van 
Amerika niet tot een overeenkomst zal 



AM\932451NL.doc 27/107 PE508.204v01-00

NL

komen die voor de meeste mensen die in 
de EU en de VS wonen en werken 
wederzijds voordeel zal opleveren; roept 
de Raad derhalve op het ontwerp-
onderhandelingsmandaat niet goed te 
keuren en bepleit in het algemeen dat het 
proces dat leidt tot de uitwerking van de 
ontwerp-onderhandelingsmandaten en de 
onderhandelingen zelf volledig 
transparant en open voor publieke 
controle dienen te zijn;

Or. en

Amendement 51
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel 
te maximaliseren; vindt dat het daarvoor 
nu het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen op 
zodanige wijze aan te halen dat het 
scheppen van fatsoenlijke banen wordt 
gemaximaliseerd en een potentieel voor 
duurzame en inclusieve groei wordt 
ontwikkeld; vindt dat het daarvoor nu het 
geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan; wijst erop dat de 
Europese aanbestedingsmarkt als gevolg 
van de schuldencrisis en 
bezuinigingsmaatregelen drastisch is 
gekrompen en dat de tenuitvoerlegging 
van het begrotingspact deze trend verder 
zal versnellen;

Or. en
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Amendement 52
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
ten voordele van iedereen het 
werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis en de 
positie die de financiële markten 
momenteel innemen, de hoge 
overheidsschulden, de noodzaak 
belastingontwijking en 
belastingparadijzen te bestrijden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

Or. fr

Amendement 53
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel
te maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een 
gemeenschappelijke trans-Atlantische 
groene economie te realiseren, teneinde 
het langetermijnpotentieel voor groei en 
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het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

werkgelegenheid te maximaliseren dat 
eigen is aan een dergelijk project; vindt 
dat het daarvoor nu het geschikte moment 
is, gezien de aanhoudende economische 
crisis, de hoge overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

Or. en

Amendement 54
Metin Kazak, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte 
geïntegreerde trans-Atlantische markt te 
realiseren, teneinde het werkgelegenheids-
en groeipotentieel te maximaliseren; vindt 
dat het daarvoor nu het geschikte moment 
is, gezien de aanhoudende economische 
crisis, de hoge overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

Or. en

Amendement 55
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de 
bescheiden groeivooruitzichten aan 
weerskanten van de Atlantische Oceaan;

Or. en

Amendement 56
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan;

2. is van mening dat het voor de EU en de 
VS van essentieel belang is om hun 
economische en handelsbetrekkingen 
nauwer aan te halen en de onbenutte 
mogelijkheden voor een echte trans-
Atlantische markt te realiseren, teneinde 
het werkgelegenheids- en groeipotentieel te 
maximaliseren; vindt dat het daarvoor nu 
het geschikte moment is, gezien de 
aanhoudende economische crisis, de hoge 
overheidsschulden, de hoge 
werkloosheidspercentages en de lage 
groeivooruitzichten aan weerskanten van 
de Atlantische Oceaan, en de voordelen die 
een werkelijk gecoördineerde reactie op 
deze gemeenschappelijke problemen biedt;

Or. en
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Amendement 57
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. dringt erop aan dat de diepe 
economische en sociale crisis waarmee 
beide economieën geconfronteerd worden 
niet mag worden gebruikt als voorwendsel 
om sociale, milieu- en arbeidsnormen te 
ondermijnen, maar dat een mogelijke 
toekomstige overeenkomst juist de hoogste 
bestaande sociale, milieu- en 
arbeidsnormen tot uitdrukking moet 
brengen;

Or. en

Amendement 58
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat tijdens de 
onderhandelingen terdege rekening moet 
worden gehouden met de impact van de 
activiteiten van de Amerikaanse 
financiële markten op de werking van de 
Europese overheidsschuldmarkt en de 
voorwaarden voor financiering van de 
Europese reële economie;

Or. fr

Amendement 59
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat beter gebruik 
moet worden gemaakt van handel en 
investeringen om slimme, sterke, 
duurzame en evenwichtige groei te 
stimuleren, die scheppen van 
werkgelegenheid en een toename van het 
welzijn van de bevolking met zich 
meebrengt;

Or. en

Amendement 60
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS;

Schrappen

Or. en

Amendement 61
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
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van haar ruime ervaring inzake
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS;

van haar recente ervaring met
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om een sterke 
positie te handhaven tijdens de komende 
jaren van onderhandelingen met de VS; 
wijst erop dat de EU geen ervaring heeft 
met onderhandelingen over een 
handelsovereenkomst met een partner die 
even sterk is;

Or. en

Amendement 62
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS;

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS; benadrukt dat de komende 
onderhandelingen een goede gelegenheid 
bieden om gemeenschappelijke prestaties 
te leveren, bestaande verschillen op te 
lossen en gelijke voorwaarden te 
garanderen;

Or. en

Amendement 63
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS;

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS. De EU moet er tevens voor zorgen dat 
ze ten minste dezelfde voordelen krijgt 
aangeboden als andere handelspartners 
van de VS;

Or. en

Amendement 64
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om nog 
ambitieuzere resultaten te boeken met de 
VS;

3. vindt dat de EU gebruik dient te maken 
van haar ruime ervaring inzake 
onderhandelingen over verregaande en 
uitgebreide bilaterale 
handelsovereenkomsten om te komen tot 
een overeenkomst van wederzijds belang;

Or. en

Amendement 65
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de onderhandelingen 
over een diepe en brede bilaterale 
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handels- en investeringsovereenkomst 
rekening moeten houden met de huidige 
stand van zaken in de WHO-Doha-ronde, 
waarnaar vaak wordt verwezen als een 
impasse, en dat ze derhalve, aan de 
vooravond van de negende ministeriële 
conferentie (MC9) in Indonesië, moeten 
bijdragen aan een werkelijk multilateraal 
wereldwijd handelssysteem en de 
mogelijkheid moeten bieden om de rol van 
de WHO te versterken in het kader van 
het toenemend aantal problemen en 
nieuwe verschuivingen in de 
internationale economische betrekkingen 
en handelsbetrekkingen, alsmede in de 
sociale, ecologische en politieke 
betrekkingen;

Or. en

Amendement 66
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat alles in het werk
moet worden gesteld om tot een 
overeenkomst te komen, ofschoon 
concessies evenwichtig en redelijk moeten 
blijven;

Or. en

Amendement 67
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van het feit dat het 
eindverslag van de HLWG is uitgebracht 
en schaart zich achter de aanbeveling om 
de onderhandelingen over een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst van 
start te laten gaan;

4. neemt kennis van het feit dat het 
eindverslag van de HLWG is uitgebracht; 
beveelt aan om het besluit om de 
onderhandelingen over een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst van 
start te laten gaan uit te stellen totdat een 
kwalitatief hoogwaardige 
effectbeoordeling is opgesteld en 
transparant, informatief en uitvoerig 
overleg is gepleegd met alle economische 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld, waaronder vakbonden, 
landbouworganisaties, milieuorganisaties 
en organisaties die actief zijn op het vlak 
van burgerlijke vrijheden, internetvrijheid 
en gegevensbescherming, kosten voor de 
gezondheidszorg, de regelgeving voor de 
financiële markt, en kwesties van 
culturele diversiteit;

Or. en

Amendement 68
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van het feit dat het 
eindverslag van de HLWG is uitgebracht 
en schaart zich achter de aanbeveling om 
de onderhandelingen over een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst van 
start te laten gaan;

4. neemt kennis van het feit dat het 
eindverslag van de HLWG is uitgebracht; 
is teleurgesteld dat de aanbeveling om de 
onderhandelingen over een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst van 
start te laten gaan te kort schiet met 
betrekking tot elke overweging die verder 
gaat dan louter strikte bilaterale 
parameters voor de economische groei, 
die bovendien twijfelachtig zijn in het 
licht van de aanhoudende economische en 
financiële crises aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan;
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Or. en

Amendement 69
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van het feit dat het 
eindverslag van de HLWG is uitgebracht 
en schaart zich achter de aanbeveling om 
de onderhandelingen over een uitgebreide 
handels- en investeringsovereenkomst van 
start te laten gaan;

4. is ingenomen met het feit dat het 
eindverslag van de HLWG is uitgebracht 
en schaart zich volledig achter de 
aanbeveling om de onderhandelingen 
over een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst van start te 
laten gaan;

Or. en

Amendement 70
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de nadruk die er in 
het eindverslag gelegd wordt op: (i) de 
ambitieuze en wederzijdse openstelling van 
de markt voor goederen, diensten, 
investeringen en overheidsaanbestedingen 
op alle bestuursniveaus; (ii) de beperking 
van non-tarifaire belemmeringen (NTB's) 
en de vergroting van de verenigbaarheid 
van de regelgevingsstelsels; en (iii) de 
ontwikkeling van gezamenlijke regels voor 
de aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen en mogelijkheden in de 
wereldhandel;

5. merkt op dat de nadruk die er in het 
eindverslag gelegd wordt op: (i) de 
ambitieuze en wederzijdse openstelling van 
de markt voor goederen, diensten, 
investeringen en overheidsaanbestedingen 
op alle bestuursniveaus; (ii) de beperking 
van non-tarifaire belemmeringen (NTB's) 
en de vergroting van de verenigbaarheid 
van de regelgevingsstelsels; en (iii) de 
ontwikkeling van gezamenlijke regels voor 
de aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen en mogelijkheden in de 
wereldhandel, pas betekenis zal krijgen als 
ze gebaseerd is op een aantal 
gemeenschappelijke waarden die zijn 
toegespitst op een trans-Atlantisch 
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leiderschap bij de wereldwijde ecologische 
omschakeling van economische 
activiteiten; waarschuwt dat een TTIP-
overeenkomst bij ontstentenis van een 
gemeenschappelijke ecologische basis 
voornamelijk de concurrentiedruk, een 
groei zonder toename van de 
werkgelegenheid en de wereldwijde 
kloven tussen concurrerende regionale 
economische blokken zou vergroten en 
aan het disfunctioneren van het 
multilaterale handelssysteem zou 
bijdragen;

Or. en

Amendement 71
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de nadruk die er in het 
eindverslag gelegd wordt op: (i) de 
ambitieuze en wederzijdse openstelling 
van de markt voor goederen, diensten, 
investeringen en overheidsaanbestedingen 
op alle bestuursniveaus; (ii) de beperking 
van non-tarifaire belemmeringen (NTB's) 
en de vergroting van de verenigbaarheid 
van de regelgevingsstelsels; en (iii) de 
ontwikkeling van gezamenlijke regels voor 
de aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen en mogelijkheden in de 
wereldhandel;

5. is ingenomen met de nadruk die er in het 
eindverslag gelegd wordt op: (i) de 
wederzijdse openstelling van de markt voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsaanbestedingen op alle 
bestuursniveaus; (ii) de beperking van non-
tarifaire belemmeringen (NTB's) en de 
vergroting van de verenigbaarheid van de 
regelgevingsstelsels; en (iii) de 
ontwikkeling van gezamenlijke regels voor 
de aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen en mogelijkheden in de 
(wereld)handel;

Or. en

Amendement 72
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderschrijft het standpunt dat de 
tariefverlagingen geen betrekking mogen 
hebben op de gevoeligste tarieven;

Or. en

Amendement 73
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderschrijft het standpunt dat, gezien 
reeds bestaande lage gemiddelde tarieven, 
de sleutel om het potentieel van de trans-
Atlantische betrekkingen te ontsluiten 
gelegen is in de aanpak van de NTB's, die 
voornamelijk bestaan uit 
douaneprocedures en restricties die 
voortvloeien uit regelgeving achter de 
grens; schaart zich achter het voorstel van 
de HLWG om geleidelijk de richting op te 
gaan van een nog verder geïntegreerde 
trans-Atlantische markt;

6. stelt dat, gezien reeds bestaande lage 
gemiddelde tarieven, een sleutel om het 
potentieel van de trans-Atlantische 
betrekkingen te ontsluiten zou kunnen 
liggen in de aanpak van de NTB's, die 
voornamelijk bestaan uit 
douaneprocedures en restricties die 
voortvloeien uit regelgeving achter de 
grens, zolang deze benadering niet 
misbruikt wordt om op waarden 
gebaseerde regelgevingsbeperkingen
tegen te werken; merkt op dat veel 
regelgevingsbeperkingen hun oorsprong 
vinden in verschillende meningen over 
normen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en milieu en over de rol van de 
staat; ziet de sleutel om het potentieel van 
de trans-Atlantische betrekkingen te 
ontsluiten in een gemeenschappelijke 
ambitieuze visie op de toekomstige sociale 
en milieubehoeften van het mondiale 
economische systeem;

Or. en
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Amendement 74
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderschrijft het standpunt dat, gezien 
reeds bestaande lage gemiddelde tarieven, 
de sleutel om het potentieel van de trans-
Atlantische betrekkingen te ontsluiten 
gelegen is in de aanpak van de NTB's, die 
voornamelijk bestaan uit douaneprocedures 
en restricties die voortvloeien uit 
regelgeving achter de grens; schaart zich 
achter het voorstel van de HLWG om 
geleidelijk de richting op te gaan van een 
nog verder geïntegreerde trans-Atlantische 
markt;

6. onderschrijft het standpunt dat, gezien 
reeds bestaande lage gemiddelde tarieven, 
de sleutel om het potentieel van de trans-
Atlantische betrekkingen te ontsluiten 
gelegen is in de aanpak van de NTB's, die 
voornamelijk bestaan uit douaneprocedures 
en restricties die voortvloeien uit 
regelgeving achter de grens; schaart zich 
achter het voorstel van de HLWG om 
geleidelijk de richting op te gaan van een 
nog verder geïntegreerde trans-Atlantische 
markt; is van mening dat bij het 
wegnemen van wettelijke handelsbarrières 
het extraterritoriale effect van de 
wetgeving, waaronder tegenstrijdige 
normen, moet worden opgeheven om tot 
een onderhandelde overeenkomst te 
komen;

Or. en

Amendement 75
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderschrijft het standpunt dat, gezien 
reeds bestaande lage gemiddelde tarieven, 
de sleutel om het potentieel van de trans-
Atlantische betrekkingen te ontsluiten 
gelegen is in de aanpak van de NTB's, die 
voornamelijk bestaan uit douaneprocedures 
en restricties die voortvloeien uit 
regelgeving achter de grens; schaart zich 
achter het voorstel van de HLWG om 

6. onderschrijft het standpunt dat, gezien 
reeds bestaande lage gemiddelde tarieven, 
de sleutel om het potentieel van de trans-
Atlantische betrekkingen te ontsluiten 
gelegen is in de aanpak van de NTB's, die 
voornamelijk bestaan uit douaneprocedures 
en restricties die voortvloeien uit 
regelgeving achter de grens; schaart zich 
achter het voorstel van de HLWG om 
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geleidelijk de richting op te gaan van een 
nog verder geïntegreerde trans-Atlantische 
markt;

geleidelijk de richting op te gaan van een 
nog verder geïntegreerde trans-Atlantische 
markt, waarbij de mededinging wordt 
bevorderd;

Or. en

Amendement 76
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de doelstelling 
om de non-tarifaire belemmeringen te 
beperken in geen geval de 
maatschappelijke keuzes van de 
Europeanen op losse schroeven mag 
zetten, met name aangaande ethiek, 
veiligheid op het werk en kwaliteit van 
banen, gezondheid en milieu- en 
voedselveiligheid, teneinde de burgers en 
de consumenten van de EU te beschermen 
en de kwaliteit van de producten die hun 
worden aangeboden te waarborgen, zoals 
met name is vastgesteld in Verordening 
nr. 2004/853 betreffende de bescherming 
van de gezondheid van de mens:
specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong,
Verordening nr. 2012/464 betreffende de 
invoer van rundvlees van hoge kwaliteit 
en Richtlijn 2001/18/EG betreffende 
genetisch gemodificeerde organismen;

Or. fr

Amendement 77
Henri Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de doelstelling 
om de non-tarifaire belemmeringen te 
beperken in geen geval de 
maatschappelijke keuzes van de 
Europeanen op losse schroeven mag 
zetten, met name aangaande ethiek, 
gezondheid en milieu- en 
voedselveiligheid, teneinde de burgers en 
de consumenten van de EU te beschermen 
en de kwaliteit van de producten die hun 
worden aangeboden te waarborgen, zoals 
is vastgesteld in Verordening nr. 2004/853 
betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de mens: specifieke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong, Verordening nr. 
2012/464 betreffende de invoer van 
rundvlees van hoge kwaliteit en Richtlijn 
2001/18/EG betreffende genetisch 
gemodificeerde organismen; 

Or. fr

Amendement 78
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. onderstreept in dezelfde geest dat de 
bescherming van persoonsgegevens een 
van de waarden is van de EU waaraan het 
Europees Parlement tijdens de 
werkzaamheden, debatten en stemmingen 
over de SWIFT- (bankgegevens), PNR-
(persoonsgegevens van passagiers) en 
ACTA-overeenkomsten (bestrijding van 
namaak en piraterij) steun heeft betuigd;
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Or. fr

Amendement 79
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. herinnert eraan dat de traditionele 
economie een belangrijke rol speelt in de 
creatie van rijkdom in de EU, meer 
bepaald in de agrolevensmiddelensector;
wijst erop dat deze sector gekenmerkt 
wordt door de valorisatie van de 
beschermde geografische aanduidingen 
(BGA); verzoekt deze BGA in toekomstige 
onderhandelingen te handhaven;

Or. fr

Amendement 80
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. beseft dat door de ontwikkeling 
van de informatie-uitwisseling via het 
internet de opslag en verwerking van 
gegevens een belangrijke strategische 
uitdaging wordt die een invloed heeft op 
het privéleven van alle burgers en 
herinnert eraan dat de EU hiervoor 
nieuwe regels aan het uitwerken is; 
benadrukt dat de onderhandelingen met 
de VS de Europese wetgeving op dit 
terrein niet nadelig mogen beïnvloeden;

Or. fr
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Amendement 81
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de aanbeveling om 
nieuwe manieren te zoeken om overbodige 
kosten en administratieve vertragingen als 
gevolg van regelgeving te beperken, en 
tegelijkertijd de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en het milieu te 
verwezenlijken op een niveau dat beide 
partijen passend vinden, of op een andere 
manier te voldoen aan de rechtmatige 
doelstellingen op het gebied van 
regelgeving;

7. is ingenomen met de aanbeveling om 
nieuwe manieren te zoeken om overbodige 
kosten en administratieve vertragingen als 
gevolg van regelgeving te beperken, en 
tegelijkertijd de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en het milieu te 
verwezenlijken op een niveau dat beide 
partijen passend vinden, of op een andere 
manier te voldoen aan de rechtmatige 
doelstellingen op het gebied van 
regelgeving;

Or. en

Amendement 82
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de aanbeveling om 
nieuwe manieren te zoeken om overbodige 
kosten en administratieve vertragingen als 
gevolg van regelgeving te beperken, en 
tegelijkertijd de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en het milieu te 
verwezenlijken op een niveau dat beide 
partijen passend vinden, of op een andere 
manier te voldoen aan de rechtmatige 
doelstellingen op het gebied van 
regelgeving;

7. is ingenomen met de aanbeveling om 
nieuwe manieren te zoeken om overbodige 
kosten en administratieve vertragingen als 
gevolg van regelgeving te beperken, en 
tegelijkertijd de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en het milieu te 
verwezenlijken op een niveau dat beide 
partijen passend vinden, of op een andere 
manier te voldoen aan de rechtmatige 
doelstellingen op het gebied van 
regelgeving; is in dit opzicht ingenomen 
met de inwerkingtreding van de 
onderlinge overeenkomst inzake 
douanesamenwerking, die voorziet in de 
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wederzijdse erkenning van het Europees 
statuut voor geautoriseerde 
marktdeelnemers; 

Or. fr

Amendement 83
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst in het bijzonder op de ambitie 
van de Groep op Hoog Niveau om 
gelijktijdig te onderhandelen over de drie 
pijlers: de toegang tot de markten, non-
tarifaire belemmeringen en 
gemeenschappelijke regels, teneinde het 
hoofd te bieden aan de 
gemeenschappelijke uitdagingen van de 
wereldhandel;

Or. fr

Amendement 84
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. roept op om voorafgaand aan elke 
definitieve overeenkomst tussen de twee 
partijen het beginsel van één algemeen 
akkoord te handhaven om bij de drie 
onderdelen van de onderhandelingen 
substantiële resultaten te boeken;

Or. fr
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Amendement 85
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

8. kan alleen een handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS 
steunen die zou bijdragen tot een 
duurzame, evenwichtige en inclusieve 
groei en meer welzijn voor de burgers aan 
beide zijden van de Atlantische Oceaan, 
en waardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese en Amerikaanse werknemers 
ondersteund zou worden, alle 
consumenten voordelen zouden 
ondervinden en zich nieuwe kansen 
zouden voordoen voor EU-bedrijven om 
hun goederen en diensten in de VS aan te 
bieden;

Or. en

Amendement 86
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS die 
gebaseerd is op gemeenschappelijke 
waarden, waaronder de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten, 
fundamentele vrijheden en internationale 
veiligheid, aangezien daardoor het 
scheppen van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen voor Europese werknemers 
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de VS te slijten; ondersteund zou worden, Europese 
consumenten rechtstreeks voordelen 
zouden ondervinden, zich nieuwe kansen 
zouden voordoen voor EU-bedrijven om 
goederen en diensten in de VS te slijten en 
de mogelijkheden voor EU-investeringen 
in de VS verbeterd zouden worden;

Or. en

Amendement 87
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een handels- en investeringsovereenkomst 
met de VS die gericht is op de 
langetermijnduurzaamheid van onze 
economieën, aangezien daardoor het 
scheppen van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen voor Europese werknemers 
ondersteund zou worden, consumenten en 
het milieu voordelen zouden ondervinden, 
bestaande consumenten-, gezondheids-,
dierenwelzijns- en milieunormen op het 
hoogste gemeenschappelijke niveau 
bindend zouden worden gemaakt en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

Or. en

Amendement 88
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een diepe en uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

Or. en

Amendement 89
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven, in het bijzonder voor het mkb,
om hun goederen en diensten in de VS te 
slijten;

Or. fr

Amendement 90
Marielle de Sarnez

Ontwerpresolutie



AM\932451NL.doc 49/107 PE508.204v01-00

NL

Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven, in het bijzonder voor het mkb,
om hun goederen en diensten in de VS te 
slijten;

Or. fr

Amendement 91
María Auxiliadora Correa Zamora

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden en zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen en diensten in 
de VS te slijten;

8. geeft nogmaals blijk van zijn steun voor 
een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS, 
aangezien daardoor het scheppen van 
hoogwaardige arbeidsplaatsen voor 
Europese werknemers ondersteund zou 
worden, de Europese consumenten 
voordelen zouden ondervinden, zich 
nieuwe kansen zouden voordoen voor EU-
bedrijven om hun goederen te slijten en 
allerlei diensten te verlenen, en volledige 
toegang tot overheidsopdrachten in de VS 
zou worden gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 92
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan gevolg te 
geven aan de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de HLWG en de 
Commissie onverwijld te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) met de VS;

9. dringt er bij de Raad op aan een precies 
mandaat op te stellen met gedetailleerde 
vermelding van de kwesties waarover in 
het kader van de trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) onderhandeld moet 
worden, waarbij wordt aangegeven over 
welke kwesties binnen een ander 
tijdskader en buiten de TTIP-
overeenkomst om zou kunnen worden 
onderhandeld; onderstreept dat 
onderhandelingen over 
reguleringsnormen op het gebied van 
gezondheid en over diensten die in de EU 
beschouwd worden als diensten van 
algemeen economisch belang onder de 
tweede categorie moeten vallen;

Or. en

Amendement 93
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan gevolg te 
geven aan de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de HLWG en de 
Commissie onverwijld te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een 
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) met de VS;

9. dringt er bij de Raad op aan de 
Commissie niet te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een 
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) met de VS zolang er 
geen behoorlijke effectbeoordeling is 
uitgevoerd en er nog uitvoerig en 
transparant overleg met het 
maatschappelijk middenveld en alle 
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belanghebbenden moet worden gepleegd;

Or. en

Amendement 94
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan gevolg te 
geven aan de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de HLWG en de 
Commissie onverwijld te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een 
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) met de VS;

9. dringt er bij de Raad op aan gevolg te 
geven aan de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de HLWG en de 
Commissie te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een 
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) met de VS in het 
kader van de drie pijlers die door de 
HLWG zijn gedefinieerd: markttoegang, 
NTB's en gezamenlijke regels voor de 
aanpak van gemeenschappelijke mondiale 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 95
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan gevolg te 
geven aan de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de HLWG en de 
Commissie onverwijld te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een 
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 

9. dringt er bij de Raad op aan gevolg te 
geven aan de aanbevelingen uit het 
eindverslag van de HLWG en de 
Commissie te machtigen om 
onderhandelingen aan te gaan voor een 
trans-Atlantische 
partnerschapsovereenkomst voor handel en 
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investeringen (TTIP) met de VS; investeringen (TTIP) met de VS;

Or. fr

Amendement 96
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

10. benadrukt dat het 
onderhandelingsmandaat het vastberaden 
standpunt moet bevatten dat het acquis 
van de Unie met betrekking tot de 
bescherming van gezondheid, 
productveiligheid, dierenwelzijn en milieu 
niet-onderhandelbaar is, alsmede een 
bevestiging van de beginselen waarop de 
bestaande regelgevende werkzaamheden 
van de Unie gegrond zijn, zoals het 
voorzorgsbeginsel, het recht van 
gegevensbescherming, de eerbiediging 
van collectieve voorkeuren, de 
multifunctionaliteit van de landbouw, en 
subsidiariteit; benadrukt dat een 
mogelijke overeenkomst geen gevaar op 
mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie 
en voor het functioneren van de 
overheidsdiensten;

Or. en

Amendement 97
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 10. benadrukt dat een dergelijke 
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overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn met betrekking tot al 
haar handelsbepalingen; beklemtoont dat 
de overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering, terwijl de 
wetgevers van beide partijen de taak 
zouden hebben te werken aan de 
verwezenlijking van meer trans-
Atlantische convergentie van de 
regelgeving; benadrukt dat de 
overeenkomst geen gevaar op mag leveren 
voor de culturele en taalkundige 
verscheidenheid en beleidsruimte van de 
Unie;

Or. en

Amendement 98
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele 
en taalkundige verscheidenheid van de 
Unie;

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan, waaronder
regelgevende instanties en andere 
bevoegde autoriteiten; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; 

Or. en
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Amendement 99
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele 
en taalkundige verscheidenheid van de 
Unie;

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke wederzijdse openstelling 
van de markt en handelsbevordering en dat 
er in de overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; 
benadrukt dat deze overeenkomst geen
enkele bepaling mag bevatten die op 
welke manier dan ook de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie
aantast en dit meer bepaald in de 
audiovisuele sector; 

Or. fr

Amendement 100
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
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overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie, 
meer bepaald in de audiovisuele sector;

Or. fr

Amendement 101
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele 
en taalkundige verscheidenheid van de 
Unie;

10. benadrukt dat een dergelijke TTIP-
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan, waaronder 
regelgevende instanties en andere 
bevoegde autoriteiten; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
duurzame daadwerkelijke openstelling van 
de markt en handelsbevordering en dat er 
in de overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan 
structurele manieren om meer trans-
Atlantische convergentie van de 
regelgeving te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 102
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele, 
juridische en taalkundige verscheidenheid 
van de Unie;

Or. en

Amendement 103
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
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van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op zou leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

Or. en

Amendement 104
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele 
en taalkundige verscheidenheid van de 
Unie;

10. benadrukt dat een dergelijke 
overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 105
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een dergelijke 10. benadrukt dat een dergelijke 
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overeenkomst ambitieus dient te zijn en 
bindend moet zijn voor alle 
bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

overeenkomst ambitieus dient te zijn voor 
alle bestuursniveaus, alle regelgevende 
instanties en andere bevoegde autoriteiten 
van beide partijen; beklemtoont dat de 
overeenkomst moet resulteren in een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
en handelsbevordering en dat er in de 
overeenkomst bijzondere aandacht 
geschonken dient te worden aan manieren 
om meer trans-Atlantische convergentie 
van de regelgeving te verwezenlijken; is 
van mening dat de overeenkomst geen 
gevaar op mag leveren voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid van de Unie;

Or. en

Amendement 106
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herhaalt de oproep van het 
Europees Verbond van Vakverenigingen 
(EVV) en de American Federation of 
Labor and Congress of Industrial 
Organizations (AFL-CIO) om af te zien 
van de opname van een mechanisme voor 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) in een 
mogelijke toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS en 
steunt het recht om regels op te stellen in 
het algemeen belang van de samenleving;

Or. en

Amendement 107
Henri Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vindt het absoluut noodzakelijk dat 
de Unie en haar lidstaten de mogelijkheid 
behouden hun cultureel en audiovisueel 
beleid te handhaven en verder te 
ontwikkelen binnen het kader van hun 
wetgeving, normen en conventies; 
verzoekt daarom in het 
onderhandelingsmandaat duidelijk te 
vermelden dat diensten aangaande 
culturele en audiovisuele inhoud, 
inclusief onlinediensten, zijn uitgesloten;

Or. fr

Amendement 108
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is evenwel van mening dat een 
dergelijke overeenkomst, zoals alle andere 
handelsovereenkomsten van de EU, geen 
enkel risico mag inhouden voor de 
culturele en taalkundige verscheidenheid 
van de Unie; vraagt dan ook om 
audiovisuele diensten van de 
onderhandelingen over de overeenkomst 
uit te sluiten; 

Or. fr

Amendement 109
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)



PE508.204v01-00 60/107 AM\932451NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
om bij het afronden van het mandaat het 
"voorzorgsbeginsel" toe te passen en het 
"voorzorgsbeginsel" te verdedigen als het 
gaat om de bescherming van het milieu en 
van de gezondheid van mensen, dieren of 
planten;

Or. en

Amendement 110
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is van mening dat, aangezien het 
gaat over de regulering van de financiële 
markten, de Europese onderhandelaars 
het in het kader van hun mandaat moeten 
hebben over het noodzakelijke herstel van 
de onevenwichtige trans-Atlantische 
betrekkingen die het gevolg zijn van het 
feit dat de VS, in tegenstelling tot de 
verbintenis die tijdens de G20 van april 
2009 in Londen werd aangegaan, noch de 
aanbevelingen van het Bazels Comité, 
noch de internationale standaarden voor 
financiële verslaglegging (IFRS) naleven 
en zonder overleg met hun partners 
wetgeving goedkeuren die buiten de 
grenzen van de VS aanzienlijke gevolgen 
heeft; 

Or. fr

Amendement 111
Henri Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. is van mening dat tijdens de 
onderhandelingen ook aandacht moet 
worden besteed aan de uitdagingen die 
verband houden met het ontbreken van 
een gemeenschappelijke benadering van 
de regelgeving aangaande bankmodellen 
en -praktijken, afgeleide producten, 
ratingbureaus en hedgefondsen;

Or. fr

Amendement 112
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. is van mening dat de 
onderhandelingen moeten leiden tot 
tastbare resultaten op het gebied van de 
bestrijding van fraude, 
belastingontwijking en 
belastingparadijzen en dat deze 
onderwerpen expliciet vermeld moeten 
worden in het onderhandelingsmandaat;

Or. fr

Amendement 113
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. benadrukt dat het streven naar 
meer convergentie van de regelgeving niet 
mag leiden tot een afzwakking van de 
regelgeving die in Europa en de VS op 
financiële actoren en producten van 
toepassing is;

Or. fr

Amendement 114
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een krachtige 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), met inbegrip 
van geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen 
waarop divergentie bestaat ten aanzien 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 115
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een krachtige 
bescherming van de intellectuele-

11. benadrukt dat deze overeenkomst 
absoluut moet garanderen dat bepalingen 
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eigendomsrechten (IPR), met inbegrip van 
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen 
waarop divergentie bestaat ten aanzien 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

betreffende persoonsgegevens en 
intellectuele- en industriële-
eigendomsrechten, met inbegrip van 
geografische aanduidingen, zo goed 
mogelijk worden beschermd en 
daadwerkelijk worden toegepast;

Or. fr

Amendement 116
Yannick Jadot, Amelia Andersdotter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een krachtige
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), met inbegrip van 
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen 
waarop divergentie bestaat ten aanzien 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

11. benadrukt dat de bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten (IPR) een 
terrein is waarop grote trans-Atlantische 
divergenties bestaan, zodat het 
voorafgaande overeenstemming over 
uitzonderingen op rechten, beperkingen 
op rechtsmiddelen en evenredige 
handhaving vergt, en derhalve tot een 
latere fase in de onderhandelingen dient 
te worden uitgesteld; beveelt de Raad aan 
om toegang tot de markt voor 
landbouwproducten van de VS 
afhankelijk te maken van een 
overeenkomst over geografische 
aanduidingen;

Or. en

Amendement 117
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een krachtige
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), met inbegrip van
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen waarop 
divergentie bestaat ten aanzien van de 
intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

11. benadrukt dat een relevante
bescherming van nauwkeurig en duidelijk 
omschreven gebieden van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), zoals
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen waarop 
divergentie bestaat ten aanzien van de 
intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
normen; benadrukt dat de overeenkomst 
toekomstbestendig moet zijn en gebruik 
moet maken van het enorme potentieel 
van de digitale economie en de e-handel 
zonder de EU te beperken in haar 
behoefte om haar IPR-mechanismen te 
hervormen en te harmoniseren;

Or. en

Amendement 118
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een krachtige 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), met inbegrip van 
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen waarop 
divergentie bestaat ten aanzien van de 
intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

11. benadrukt dat een krachtige 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), met inbegrip van 
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst, indien een 
van de partijen van de overeenkomst van 
mening is dat de regelgeving van de 
andere partij op het gebied van IPR 
onvoldoende is; is van mening dat er voor 
de terreinen waarop divergentie bestaat ten 
aanzien van de intellectuele-
eigendomsrechten oplossingen gezocht 
moeten worden die in overeenstemming 
zijn met internationale 
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beschermingsnormen; benadrukt dat de 
uiteindelijke vorm van de overeenkomst 
moet worden onderworpen aan een 
effectbeoordeling (impact assessment) op 
het gebied van de grondrechten, zodat de 
mensenrechten die zijn vastgelegd in 
desbetreffende rechtsinstrumenten, onder 
andere het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
(ICESCR), volledig worden geëerbiedigd. 
De effectbeoordeling (impact assessment) 
wordt hiermee formeel onderdeel van de 
voorbereidende werkzaamheden voor de 
overeenkomst;

Or. pl

Amendement 119
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een krachtige 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR), met inbegrip van 
geografische aanduidingen, deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen waarop 
divergentie bestaat ten aanzien van de 
intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

11. benadrukt dat een krachtige 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten (IPR) deel moet 
uitmaken van de overeenkomst; is van 
mening dat de er voor de terreinen waarop 
divergentie bestaat ten aanzien van de 
intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden die in 
overeenstemming zijn met internationale 
beschermingsnormen;

Or. en

Amendement 120
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat het mogelijk moet 
zijn bepaalde dienstensectoren uit te 
sluiten van de liberalisatieverplichtingen; 
dringt erop aan dat de EU, net als in de 
GATS-overeenkomst, geen verplichtingen 
op het punt van audiovisuele diensten 
aangaat; concludeert dat cultuur in de 
overeenkomst in het geheel niet aan de 
orde moet komen en beveelt aan om het 
voorbeeld van de EU/Korea-
Overeenkomst te volgen door toevoeging 
van een protocol betreffende culturele 
samenwerking dat de verbintenis van 
beide partijen omvat om culturele 
diversiteit in overeenstemming met de 
UNESCO-conventie te bevorderen;

Or. en

Amendement 121
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat, aangezien de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) is afgewezen als gevolg 
van bezorgdheid over beperkingen van 
digitale vrijheden en het open internet, 
auteursrechthandhaving op internet en de 
aansprakelijkheid van tussenpersonen, 
deze maatregelen in de TTIP-
overeenkomst niet mogen worden 
opgenomen of nagestreefd, noch door 
expliciet dwingende bepalingen, noch 
door de invoering van of verbintenis tot 
een restrictieve interpretatie of uitvoering 
van wetgeving van de EU ter zake;

Or. en
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Amendement 122
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat elke openstelling 
van de markt voor landbouwproducten 
afhankelijk moet worden gesteld van 
uitzonderingen voor gevoelige producten, 
de opname van een vrijwaringsclausule 
met betrekking tot een plotselinge en 
sterke stijging van de invoer van 
landbouwproducten op regionaal niveau, 
en een positieve beoordeling van de 
multifunctionaliteit van de landbouw;

Or. en

Amendement 123
Brian Simpson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert aan het belang van de 
vervoersector voor groei en banen, met 
name in de luchtvaart, waar de markten 
van de EU en de VS 60% van het 
mondiale luchtverkeer uitmaken; 
benadrukt dat de onderhandelingen 
buitenlandse eigendom van 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij de cabotage, alsmede 
de screening van zeevracht aan de orde 
moeten stellen;

Or. en
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Amendement 124
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van oordeel dat er voor de 
terreinen waarop divergentie bestaat ten 
aanzien van de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten 
oplossingen gezocht moeten worden op 
basis van internationale normen;

Or. fr

Amendement 125
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat de 
onderhandelingen over de markten voor 
diensten en openbare werken in elk geval 
uitsluitend mogen worden geopend op 
basis van een strikte en volledige 
wederkerigheid en verzoekt de 
beleidsterreinen defensie en veiligheid 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2009/81/EG buiten het toepassingsgebied 
van de overeenkomst te laten; 

Or. fr

Amendement 126
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. wijst er eens te meer op dat elke 
overeenkomst moet voorzien in een 
substantiële verbetering van toegang tot 
de markten voor overheidsopdrachten 
voor EU-bedrijven en -partijen op zowel 
staatsniveau als federaal niveau om 
wederkerigheid te bereiken;

Or. en

Amendement 127
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. benadrukt dat hoofdstukken 
over markttoegang huidige beperkingen 
op zee- en luchtvervoersdiensten van 
Europese bedrijven op zinvolle wijze aan 
de orde moeten stellen;

Or. en

Amendement 128
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling;

12. wijst er eens te meer op dat een sterk 
hoofdstuk over milieuverplichtingen en 
arbeidsrecht-gerelateerde aspecten van 
handel en duurzame ontwikkeling een 
eerste vereiste zijn voor de toestemming 
van het Parlement voor elke 
handelsovereenkomst van de EU met 
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derde landen;

Or. en

Amendement 129
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling; 

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling; herinnert eraan 
dat de doelstellingen van de EU met 
betrekking tot de bestrijding van de 
opwarming van de aarde, de eerbiediging 
van de arbeidsrechten en de toepassing 
van milieu-, gezondheids- en sociale 
normen geen variabelen zijn die in de 
loop van de onderhandelingen kunnen 
worden aangepast; 

Or. fr

Amendement 130
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling;

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de Raad 
om in zijn mandaat onderhandelingen 
over de milieueffecten van productie- en 
verwerkingsmethoden (PPM) en de 
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beginselen van een gemeenschappelijke 
en mogelijkerwijs mondiale koolstofmarkt 
op te nemen;

Or. en

Amendement 131
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling;

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling; is van mening dat 
rekening dient te worden gehouden met 
de ervaring met eerdere 
handelsovereenkomsten van de EU en met 
de langdurige verbintenissen van de EU 
en de VS om de ontwikkeling en 
handhaving van het arbeidsrecht en de 
milieuwetgeving en van de desbetreffende 
beleidsmaatregelen te versterken en de 
basisnormen en benchmarks van de IAO, 
fatsoenlijk werk en een duurzame 
ontwikkeling, te bevorderen;

Or. en

Amendement 132
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
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milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling;

milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie om zich ambitieus op te stellen 
door een kader voor een werkelijke 
strategische dialoog op het gebied van 
energie en klimaatverandering te 
scheppen;

Or. en

Amendement 133
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling;

12. is met name ingenomen met de 
aanbeveling van de HLWG dat de EU en 
de VS zich bezig moeten houden met de 
milieu- en arbeidsaspecten van handel en 
duurzame ontwikkeling; moedigt aan tot 
harmonisatie van de MVO-normen;

Or. en

Amendement 134
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
van de te sluiten overeenkomst tevens 
moet voorzien in een veelomvattend kader 
om de gedeelde waarden waarvoor beide 
partijen in internationale fora zijn 
opgekomen, zoals het overbruggen van de 
salariskloof tussen mannen en vrouwen 
en de bestrijding van discriminatie, te 
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blijven verdedigen;

Or. en

Amendement 135
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. hoopt ten zeerste dat deze 
overeenkomst de uitwerking en invoering 
van hoogstaande sociale en milieunormen 
aan weerskanten van de Atlantische 
Oceaan mogelijk maakt en versterkt, 
alsook een actieve opvolging van de door 
beide partijen aangegane verbintenissen,
zoals door de Groep op Hoog Niveau werd 
aanbevolen;

Or. fr

Amendement 136
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12bis. is met name van mening dat door 
de overeenkomst uitwisselingen op het 
gebied van landbouw moeten worden 
vergemakkelijkt, in het bijzonder door een 
betere convergentie van sanitaire en 
fytosanitaire normen, maar dat 
tegelijkertijd de kwaliteit van de Europese 
landbouw en van de landbouwproducten 
die in Europa worden verdeeld, wordt 
beschermd en dat het voortbestaan van 
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Europese landbouwondernemingen wordt 
gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 137
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt erop aan dat in een 
overeenkomst tussen de EU en de VS 
bindende milieu- en arbeidsnormen en 
aspecten van duurzame ontwikkeling 
worden overeengekomen en dat daarbij 
van de fundamentele IAO-verdragen 
wordt uitgegaan;

Or. de

Amendement 138
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt erop aan de administratieve 
lasten te minimaliseren in alle sectoren 
waarop de overeenkomst betrekking heeft 
en af te zien van de invoering van 
onnodige nieuwe administratieve eisen;

Or. en

Amendement 139
Henri Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat de kwaliteit van de 
openbare diensten in de EU behouden 
moet blijven overeenkomstig de 
bepalingen van het VWEU en in het 
bijzonder van Protocol nr. 26 betreffende 
de diensten van algemeen belang en dat 
de huidige verbintenissen van de EU op 
dit gebied die in de Algemene 
Overeenkomst inzake de Handel in 
Diensten (GATS) zijn vastgelegd, het 
uitgangspunt blijven;

Or. fr

Amendement 140
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat het 
onderhandelingsmandaat het acquis 
communautaire van de EU niet ter 
discussie mag stellen;

Or. de

Amendement 141
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. benadrukt dat een 
overeenkomst de essentiële waarden en 
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normen aan de zijden van beide 
handelspartners, bijvoorbeeld het 
voorzorgsbeginsel, niet mag aantasten;

Or. de

Amendement 142
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. benadrukt dat de 
overeenkomst de culturele diversiteit en 
identiteit van beide handelspartners niet 
mag aantasten en dat de daarmee 
samenhangende afwijkingsbepalingen 
moeten worden ingevoerd;

Or. de

Amendement 143
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te 
voorkomen;

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen;

Or. en
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Amendement 144
Marielle de Sarnez, Nora Berra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen;

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen, met name 
belemmeringen voor wederzijdse 
internationale investeringen, en moedigt 
de Commissie en de regering van de VS 
aan mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen 
en om een duidelijk en rechtvaardig 
rechtskader te garanderen;

Or. fr

Amendement 145
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen;

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen die niet 
gebaseerd zijn op gerechtvaardigde 
verontrusting in verband met veiligheid, 
de gezondheid, het dierenwelzijn en het 
milieu, en moedigt de Commissie en de 
regering van de VS aan mechanismen (met 
inbegrip van samenwerking in de initiële 
stadia van regelgeving) in de overeenkomst 
op te nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen;



PE508.204v01-00 78/107 AM\932451NL.doc

NL

Or. en

Amendement 146
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen;

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen, zoals de 
"Jones Act", en moedigt de Commissie en 
de regering van de VS aan mechanismen 
(met inbegrip van samenwerking in de 
initiële stadia van regelgeving) in de 
overeenkomst op te nemen die erop gericht 
zijn om toekomstige belemmeringen te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 147
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen;

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen, 
evenals de wederzijdse verplichting om 
gezamenlijk overeengekomen of 
ontwikkelde normen en regelgeving te 
institutionaliseren, een optimale 
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continuïteit van de voordelen mogelijk te 
maken en flexibiliteit te bieden bij de 
praktische uitvoering van de 
overeenkomst; merkt op dat bestaande 
overeenkomsten, zoals de bilaterale 
overeenkomst tussen de EU en de VS 
betreffende samenwerking op het gebied 
van de regulering van de 
burgerluchtvaartveiligheid, kunnen 
dienen als voorbeelden van beste 
praktijken die op andere gebieden dienen 
te worden omgezet;

Or. en

Amendement 148
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen die erop gericht zijn om 
toekomstige belemmeringen te voorkomen;

13. bevestigt nogmaals zijn steun voor het 
slechten van de door onnodige regelgeving 
opgeworpen belemmeringen en moedigt de 
Commissie en de regering van de VS aan 
mechanismen (met inbegrip van 
samenwerking in de initiële stadia van 
regelgeving) in de overeenkomst op te 
nemen voor de totstandbrenging van een 
"levende overeenkomst" die erop gericht 
is om toekomstige belemmeringen te 
voorkomen en hogere toekomstige niveaus 
van zowel convergentie als wederzijdse 
erkenning te waarborgen;

Or. en

Amendement 149
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)



PE508.204v01-00 80/107 AM\932451NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herhaalt dat de afschaffing van 
douanerechten en de afschaffing van 
non-tarifaire belemmeringen parallel 
dienen te verlopen, hetgeen een 
noodzakelijke voorwaarde is om te komen 
tot een evenwichtige overeenkomst die 
beide partijen ten goede komt;

Or. fr

Amendement 150
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
de handelsgezant van de VS in zijn 
National Trade Estimate Report on 
Foreign Trade Barriers van 2013 enkele 
belangrijke regelgevingen in EU-lidstaten 
aanduidt als zorgwekkende 
belemmeringen voor de handel, meer 
bepaald:
- een aantal 
kostenbeheersingsmaatregelen in 
verschillende lidstaten, omdat zij de 
belangen van Amerikaanse 
farmaceutische bedrijven schaden, 
- de zogenaamde "verborgen subsidies" 
voor fruitproducenten in de EU, 
- het EU-stelsel voor de bescherming van 
geografische aanduidingen, 
- de huidige regelgeving inzake de 
bescherming en handhaving van het 
auteursrecht en met name de verwerping 
van ACTA, alsook specifieke wetgeving in 
niet minder dan 13 lidstaten,
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- voorstellen omtrent 
gegevensbescherming die de 
internationale gegevensstromen zouden 
kunnen beperken, 
- quota voor de inhoud van uitzendingen, 
met name in Frankrijk, Italië, Polen en 
Spanje, 
- toegang tot het beroep van advocaat in 
EU-lidstaten voor Amerikaanse burgers,
- toegang tot de Ierse markt voor 
energiediensten,
- beperkingen op eigendom voor 
buitenlanders in Cyprus,
- beperkingen op het verwerven van een 
zeggenschapsbelang in 11 
ondernemingssectoren in Frankrijk, 
evenals het Franse fonds voor 
strategische investeringen en het model 
van het gouden aandeel,
- de vereisten aangaande plaatselijke 
inbreng voor fiscale stimuli in 
Griekenland,
- het Italiaanse stelsel aangaande stimuli 
voor de productie van zonne-energie in 
Italië door middel van fotovoltaïsche 
cellen, waarbij de onderdelen in de EU 
moeten zijn gemaakt,
- verschillende regelgevingen van de EU 
en de lidstaten met betrekking tot 
overheidsopdrachten, inclusief de 
verordening inzake markttoegang;
herinnert de Commissie eraan dat haar 
bevoegdheden in de onderhandelingen 
niet onbeperkt zijn en dat het belangrijk is 
het subsidiariteitsbeginsel na te leven; 

Or. en

Amendement 151
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert eraan dat dit een 
historische kans is voor een 
daadwerkelijke verandering in de 
handels- en investeringsvoorwaarden aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan; 
het zou nuttig zijn eraan te herinneren dat 
andere gebieden die kunnen bijdragen 
aan groei en werkgelegenheid nog aan de 
orde moeten worden gesteld, zoals 
financiële diensten, de digitale markt, 
energie en innovatie - bij ontstentenis 
waarvan een ware trans-Atlantische 
markt niet zal worden bereikt; dergelijke 
gebieden zouden gaandeweg bij deze 
onderhandelingen aan de orde moeten 
komen;

Or. en

Amendement 152
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Raad om in het 
onderhandelingsmandaat te bevestigen 
dat beide partners de vrijheid hebben om 
normen vast te stellen en te handhaven 
die in hogere gezondheids- en 
milieuniveaus voorzien dan die welke 
door een overeenkomst worden vereist, 
ook wanneer zich wetenschappelijke 
onzekerheid voordoet, en dat zulke 
maatregelen niet kunnen worden 
aangevochten onder de termen van de 
overeenkomst;

Or. en
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Amendement 153
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herhaalt dat de overeenkomst geen 
enkele bepaling mag bevatten die het 
acquis communautaire op het gebied van 
consumentenbescherming in gevaar kan 
brengen, meer bepaald met betrekking tot 
ggo’s, groeibevorderende middelen, 
behandelingen voor het desinfecteren van 
levensmiddelen en klonen;

Or. fr

Amendement 154
Agnès Le Brun

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie tijdens de 
onderhandelingen rekening te houden 
met het strategische belang van de 
landbouwsector voor de voedselzekerheid 
in de EU, de productie van 
levensmiddelen op het eigen grondgebied 
te handhaven en alle vormen van 
concurrentieverstoring als gevolg van 
verschillen in regelgeving tussen de twee 
markten, te voorkomen;

Or. fr

Amendement 155
Franck Proust
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. waarschuwt dat bij de afschaffing 
van tarieven en niet-tarifaire 
belemmeringen een noodzakelijk 
parallellisme in acht moet worden 
genomen, wat een eerste vereiste is voor 
het bereiken van een evenwichtige en 
wederzijds gunstige overeenkomst;

Or. en

Amendement 156
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat de overeenkomst 
het huidige hoge niveau van 
milieubescherming, dierenwelzijn, 
voedselveiligheid en diergezondheid in de 
Europese Unie niet in gevaar mag 
brengen;

Or. en

Amendement 157
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt de betekenis van de 
liberalisering van de dienstensector en de 
vereenvoudigde toegang tot 
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overheidsopdrachten;

Or. pl

Amendement 158
Peter Skinner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt de noodzaak om 
financiële diensten bij onderhandelingen 
tussen de EU en de VS aan de orde te 
stellen; roept op tot convergentie naar een 
gemeenschappelijk financieel 
regelgevingskader tussen de EU en de VS 
om een gemeenschappelijk mechanisme 
voor prudentieel toezicht tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 159
Peter Skinner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt erop aan in het kader van 
financiële diensten bijzondere aandacht te 
besteden aan gelijkwaardigheid, 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
extraterritorialiteit;

Or. en

Amendement 160
Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat een 
vrijhandelsovereenkomst pas echt gunstig 
voor de bevolking en economie van de EU 
kan zijn als de Raad een duidelijk 
tijdsschema vaststelt en de volgende 
aspecten in de 
onderhandelingsrichtsnoeren van de 
Commissie opneemt:
- concrete en meetbare resultaten van de 
Amerikaanse regering met betrekking tot 
niet-tarifaire maatregelen teneinde 
onnodige of achterhaalde maatregelen af 
te schaffen, zoals de "Jones Act" als 
belemmering voor de handel tussen de EU 
en de VS; de Commissie moet regelmatig 
verslag uitbrengen over de vooruitgang op 
dit gebied aan de Raad en het Parlement,
- afschaffing van bestaande niet-tarifaire 
maatregelen in de automobielsector, zoals 
de "American Automobile Labelling Act" 
of de lage cetaanwaarde van diesel in de 
VS en de noodzaak van dubbele 
certificering in verband met het C-TPAT-
programma; de Commissie en de 
Amerikaanse regering aanmoedigen om 
hun samenwerking op het gebied van 
veiligheidsnormen en milieukwesties in de 
Groep gegevensbescherming artikel 29 
(WP29) te verlengen,
- een gespreid schema voor gevoelige 
tariefverlagingen in de EU om het 
bedrijfsleven van de EU voldoende tijd te 
geven zich aan te passen aan de 
toegenomen concurrentie, 
- doeltreffende bilaterale 
vrijwaringsmaatregelen om een sterk 
toegenomen invoer te voorkomen die tot 
ernstige moeilijkheden voor de 
economische sectoren in de EU en de VS 
leidt of kan leiden, met name in gevoelige 
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sectoren zoals de automobiel- en de 
elektronicasector en landbouwproducten,
- actieve maatregelen ter ondersteuning 
van de integratie van kmo's in de trans-
Atlantische markt,
- verwijzing naar de internationale 
normen en regelingen op het gebied van 
gezondheid en plantenziekten, zoals de 
Codex alimentarius, de Wereldorganisatie 
voor diergezondheid (OIE) en de richtlijn 
inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC),
- een hoofdstuk over sanitaire en 
fytosanitaire maatregelen dat de EU-
normen niet ondermijnt en dat volledig 
respecteert dat de overgrote meerderheid 
van de burgers van de Europese Unie 
genetisch gemodificeerde organismen, de 
behandeling van kippen met chloor en het 
klonen van dieren afwijst,
- afdwingbare maatregelen ter 
bescherming van geografische 
aanduidingen (GI's),
- een hoofdstuk over 
overheidsaanbestedingen dat voorziet in 
de uitsluiting van bestuur op lokaal 
niveau, openbare nutsbedrijven en 
opdrachten op defensie- en 
veiligheidsgebied; een hoofdstuk dat niet 
in tegenspraak is met de 
vestigingsvereisten in 
overheidsaanbestedingen van de lidstaten,
- een sterk en ambitieus hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling dat veel verder 
gaat dan de fundamentele arbeidsnormen, 
met inbegrip van de vier prioritaire IAO-
verdragen voor de geïndustrialiseerde 
landen; dit hoofdstuk moet zich tevens 
wijden aan de instelling van een forum 
van het maatschappelijk middenveld dat 
toezicht houdt en commentaar levert op de 
uitvoering ervan en op de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van multilaterale 
overeenkomsten met betrekking tot het 
milieu, klimaatbescherming, 
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dierenwelzijn en de instandhouding van 
biologische diversiteit; het hoofdstuk mag 
niet worden uitgesloten van het 
mechanisme voor geschillenbeslechting, 
met inbegrip van een mogelijke 
opschorting van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 161
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Raad om in het 
onderhandelingsmandaat te bevestigen 
dat beide partners de vrijheid hebben om 
stevige regelgeving vast te stellen met 
betrekking tot financiële instellingen en 
financiële transacties, en dat zulke 
maatregelen niet kunnen worden 
aangevochten onder de termen van de 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 162
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt de betekenis van het 
wegnemen van exportbarrières voor de 
export van gas uit de VS, uit daarbij de 
hoop op permanente strategische 
samenwerking op het gebied van 
schaliegasexploitatie;
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Or. pl

Amendement 163
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. benadrukt nogmaals dat 
overeenkomsten van de EU met OESO-
landen net als in het geval van de 
EU/Korea-Overeenkomst niet mogen 
voorzien in de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten; 
beklemtoont dat ze van mening is dat de 
twee overeenkomstsluitende partijen die 
bij de TTIP-overeenkomst zijn betrokken 
over zeer competente, neutrale en 
efficiënte nationale rechtsstelsels 
beschikken;
verzoekt de Raad om de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
uit te sluiten van het mandaat; 
verzoekt de Raad om de werkingssfeer van 
de tekst over de bescherming van 
investeringen in de overeenkomst te 
beperken tot de investeringen die zijn 
gedaan nadat de overeenkomst in werking 
is getreden;
verzoekt de Raad om het begrip "eerlijke 
en billijke behandeling" in het mandaat te 
vervangen door een verwijzing naar het 
internationaal gewoonterecht; 
verzoekt de Raad om het begrip "indirecte 
onteigening" uit het mandaat te 
verwijderen;

Or. en
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Amendement 164
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. is van mening dat de goed 
functionerende nationale rechtbanken en 
robuuste bescherming van 
eigendomsrechten bij beide partijen 
speciale bepalingen voor 
beleggersbescherming onnodig maken; 
verzoekt de Raad om de mogelijkheid voor 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten van het 
onderhandelingsmandaat uit te sluiten;

Or. en

Amendement 165
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen;

14. is nog steeds van mening dat een 
handels- en investeringsovereenkomst 
tussen de EU en de VS die gericht is op de 
langetermijnduurzaamheid en 
ecologische omschakeling van onze 
industrieën het vermogen in zich heeft om 
winst op te leveren voor beide partijen en 
gunstig uitpakt voor beide economieën, en 
dat een verdergaande mate van integratie 
de langetermijnvoordelen voor beide 
economieën aanzienlijk zou doen 
toenemen;

Or. en
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Amendement 166
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen;

14. is er nog steeds van overtuigd dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen;

Or. en

Amendement 167
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen;

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen; dit kan op 
den duur leiden tot vermindering van de 
handelskosten van derde landen die naar 
de VS en de EU exporteren;

Or. pl
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Amendement 168
Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen;

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen; is ervan 
overtuigd dat een uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst ervoor zou 
zorgen dat de EU en de VS internationale 
normen kunnen blijven vaststellen;

Or. en

Amendement 169
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen;

14. is nog steeds van mening dat een 
uitgebreide handels- en 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
de VS het vermogen in zich heeft om winst 
op te leveren voor beide partijen en gunstig 
uitpakt voor beide economieën, en dat een 
verdergaande mate van integratie de 
voordelen voor beide economieën 
aanzienlijk zou doen toenemen op 
voorwaarde dat binnen de Europese Unie 
de voordelen eerlijk verdeeld worden 
onder de verschillende lidstaten;

Or. fr
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Amendement 170
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent dat de landbouw een 
doorslaggevende rol bij de 
onderhandelingen zal spelen; ziet een 
mogelijkheid in verbeterde samenwerking 
op het gebied van de handel in 
landbouwproducten en benadrukt het 
belang van een ambitieuze en 
evenwichtige uitkomst op dat gebied; 
benadrukt dat de bescherming van 
geografische aanduidingen van cruciaal 
belang is voor EU-landbouwers; is er ten 
stelligste van overtuigd dat significante 
vooruitgang mogelijk is indien beide 
partijen de kwestie op constructieve wijze 
benaderen; 

Or. en

Amendement 171
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. hoopt dat in de overeenkomst 
duidelijke voorschriften voor de 
regulering van de financiële sector 
worden overeengekomen en maatregelen
ter bestrijding van belastingontduiking 
worden getroffen;

Or. de
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Amendement 172
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat GMO een gevoelig 
onderwerp is en onderstreept dat de 
overeenkomst niet mag leiden tot 
wijziging van EU-wetgeving en -beleid op 
dit gebied;

Or. pl

Amendement 173
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is er allesbehalve mee ingenomen 
dat de VS nog altijd geen BSE-regel heeft 
vastgesteld voor heropening van de 
Amerikaanse markt voor de invoer van uit 
de EU afkomstige rundvleesproducten; 
doet een krachtig beroep op de VS om 
haar ernst en bereidheid te tonen voor het 
openen van uitgebreide onderhandelingen 
met de EU door de BSE-regel met 
betrekking tot de opheffing van het 
embargo op de invoer van 
rundvleesproducten uit de EU eindelijk 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 174
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele 
onderhandelingsproces, om ervoor te 
zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten en er steun gekweekt 
wordt bij het publiek;

15. verzoekt de Raad om het openen van 
onderhandelingen afhankelijk te stellen 
van een overeenkomst met de VS over 
transparantie, die onder andere de tijdige 
publicatie van ontwerpteksten gedurende 
alle stadia van de onderhandelingen 
omvat; herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele 
onderhandelingsproces, om ervoor te 
zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten en er steun gekweekt 
wordt bij het publiek;

Or. en

Amendement 175
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er 
steun gekweekt wordt bij het publiek; 

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met het grote publiek 
en belanghebbenden, met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
de milieubeweging, de consumenten, de 
vakbonden enz., gedurende het hele 
onderhandelingsproces, om ervoor te 
zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten, de openbare 
meningsvorming wordt aangemoedigd en 
de geuite punten van zorg serieus worden 
genomen; dringt derhalve aan op de 
hoogst mogelijke transparantie van de 
onderhandelingsdocumenten;

Or. en
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Amendement 176
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek; 

15. herinnert aan de noodzaak van 
permanente transparantie en doorlopend 
overleg met belanghebbenden, met 
inbegrip van de vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven, de milieubeweging, de 
consumenten, de vakbonden, de 
burgerrechtenorganisaties enz., gedurende 
het hele onderhandelingsproces, om ervoor 
te zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten, er evenredige input van 
verschillende zijden plaatsvindt en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek;

Or. en

Amendement 177
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek; 

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend en transparant overleg met 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
de milieubeweging, de consumenten, de 
vakbonden enz., gedurende het hele 
onderhandelingsproces, om ervoor te 
zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten en er steun gekweekt wordt 
bij het publiek; 

Or. en
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Amendement 178
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek; 

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de landbouw, de consumenten, de 
vakbonden enz., gedurende het hele 
onderhandelingsproces, om ervoor te 
zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten en er steun gekweekt wordt 
bij het publiek;

Or. en

Amendement 179
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz.,
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek; 

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met een breed scala 
aan belanghebbenden gedurende het hele 
onderhandelingsproces, om ervoor te 
zorgen dat de discussies plaatsvinden op 
basis van feiten en er steun gekweekt wordt 
bij het publiek;

Or. en
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Amendement 180
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek; 

15. herinnert aan de noodzaak van 
doorlopend overleg met belanghebbenden, 
met inbegrip van de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de milieubeweging, 
de consumenten, de vakbonden enz., 
gedurende het hele onderhandelingsproces, 
om ervoor te zorgen dat de discussies 
plaatsvinden op basis van feiten en er steun 
gekweekt wordt bij het publiek door 
rekening te houden met de punten van 
zorg van de belanghebbenden;

Or. en

Amendement 181
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat de non-tarifaire 
belemmeringen het best beperkt kunnen 
worden door te zorgen voor een betere 
coördinatie zo vroeg mogelijk in het 
proces, wanneer de regels worden 
uitgewerkt; meent in dit opzicht dat de 
wederzijdse kennis van de 
besluitvormingsprocessen aan 
weerskanten van de Atlantische Oceaan 
snel moet worden verbeterd; meent dat dit 
kan worden verwezenlijkt door een open 
en regelmatige dialoog op alle 
besluitvormingsniveaus en door een 
versterking van de trans-Atlantische 
dialoog tussen de wetgevers;
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Or. fr

Amendement 182
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Raad om de Commissie 
te machtigen om gedurende alle stadia 
van de onderhandelingen 
effectbeoordelingen, waaronder de 
concurrentievermogentest, op te stellen 
die het effect van de liberalisering van het 
bilaterale handelsverkeer op de 
werkgelegenheid en het milieu deugdelijk 
analyseren en uiteenlopende sectoren 
bestrijken, en om alle voorstellen 
aangaande de vaststelling van 
gelijkwaardigheid van de toezicht- en 
regelgevingsstelsels of wederzijdse 
erkenning in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen daarover bij de 
bevoegde wetgevende organen in te 
dienen;

Or. en

Amendement 183
Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de gevoeligheid van 
bepaalde onderhandelingsterreinen, zoals 
de landbouwsector, waar met betrekking 
tot de visie op ggo's, het klonen en de 
gezondheid van de consument divergentie 
bestaat tussen de VS en de EU;
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Or. en

Amendement 184
Robert Sturdy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. waarschuwt dat kwaliteit belangrijker 
is dan tijd, en vertrouwt erop dat de 
onderhandelaars de zaak niet overhaast 
beklinken zonder dat dit tastbare en 
substantiële voordelen oplevert voor ons 
bedrijfsleven, onze werknemers en onze 
burgers;

16. dringt er bij de onderhandelaars op 
aan binnen de kortste tijd een wederzijds 
aanvaarbare overeenkomst te bereiken die 
tastbare en substantiële voordelen zal 
opleveren voor het bedrijfsleven, 
werknemers en burgers, om in een vroeg 
stadium te kunnen profiteren van de 
aanzienlijke economische impuls die een 
overeenkomst onze gezamenlijke 
economieën en de werkgelegenheid zou 
geven;

Or. en

Amendement 185
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. waarschuwt dat kwaliteit belangrijker 
is dan tijd, en vertrouwt erop dat de 
onderhandelaars de zaak niet overhaast 
beklinken zonder dat dit tastbare en 
substantiële voordelen oplevert voor ons 
bedrijfsleven, onze werknemers en onze 
burgers;

16. benadrukt dat het afsluiten van een 
vrijhandelsovereenkomst met de VS geen 
doel an sich mag zijn; waarschuwt dat de
kwaliteit van de wederzijdse 
verbintenissen belangrijker is dan tijd, en 
verwacht van de onderhandelaars dat zij de 
zaak niet overhaast beklinken zonder dat 
dit tastbare en substantiële voordelen 
oplevert voor ons bedrijfsleven, onze 
werknemers en onze burgers;

Or. fr
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Amendement 186
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. waarschuwt dat kwaliteit belangrijker 
is dan tijd, en vertrouwt erop dat de 
onderhandelaars de zaak niet overhaast 
beklinken zonder dat dit tastbare en 
substantiële voordelen oplevert voor ons 
bedrijfsleven, onze werknemers en onze 
burgers;

16. waarschuwt dat kwaliteit belangrijker 
is dan tijd, en vertrouwt erop dat de 
onderhandelaars de zaak niet overhaast 
beklinken zonder dat dit gebaseerd is op 
een degelijke risicobeoordeling vanuit 
consumenten- en milieuoogpunt en
zonder dat dit tastbare en substantiële 
voordelen oplevert voor ons milieu, ons 
bedrijfsleven, onze werknemers, onze 
consumenten en onze burgers;

Or. en

Amendement 187
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. waarschuwt dat kwaliteit belangrijker 
is dan tijd, en vertrouwt erop dat de 
onderhandelaars de zaak niet overhaast 
beklinken zonder dat dit tastbare en 
substantiële voordelen oplevert voor ons 
bedrijfsleven, onze werknemers en onze 
burgers;

16. waarschuwt dat kwaliteit belangrijker 
is dan tijd, en vertrouwt erop dat de 
onderhandelaars de zaak niet overhaast 
beklinken zonder dat dit tastbare en 
substantiële voordelen oplevert voor onze 
maatschappijen en onze economieën;

Or. en

Amendement 188
Marielle de Sarnez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat alle producten 
die op de Europese interne markt 
circuleren, met inbegrip van ingevoerde 
landbouwproducten, strikt aan de 
Europese regels en normen aangaande 
gezondheid, maatschappij, milieu en 
dierenwelzijn moeten voldoen; 

Or. fr

Amendement 189
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ervan overtuigd dat het positieve 
effect van deze overeenkomst op de 
wereldhandel en op de vaststelling van 
internationale normen nauwkeurig moet 
worden afgewogen en vormgegeven;

Or. de

Amendement 190
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. kijkt uit naar het van start gaan en 
nauwgezet volgen van de 
onderhandelingen met de VS en de 
bijdrage die het kan leveren aan een 
geslaagde uitkomst; herinnert de 
Commissie aan haar verplichting om het 
Parlement onverwijld en volledig op de 
hoogte te houden gedurende alle stadia 
van de onderhandelingen (voorafgaand 

17. kijkt uit naar het van start gaan en 
nauwgezet volgen van de 
onderhandelingen met de VS en de 
bijdrage die het kan leveren aan een 
geslaagde uitkomst; benadrukt dat 
maximale transparantie en proactieve 
communicatie van de Commissie met 
meerdere belanghebbenden en burgers 
absoluut noodzakelijk is om het 
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aan en na afloop van 
onderhandelingsronden); verplicht zich 
ertoe om zich te buigen over de wet- en 
regelgevende kwesties die mogelijk 
voortvloeien uit de onderhandelingen en 
de toekomstige overeenkomst;

vertrouwen in de onderhandelingen te 
versterken en het draagvlak voor de 
resultaten daarvan te verbreden;

Or. en

Amendement 191
Metin Kazak, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. kijkt uit naar het van start gaan en 
nauwgezet volgen van de 
onderhandelingen met de VS en de 
bijdrage die het kan leveren aan een 
geslaagde uitkomst; herinnert de 
Commissie aan haar verplichting om het 
Parlement onverwijld en volledig op de 
hoogte te houden gedurende alle stadia van 
de onderhandelingen (voorafgaand aan en 
na afloop van onderhandelingsronden); 
verplicht zich ertoe om zich te buigen over 
de wet- en regelgevende kwesties die 
mogelijk voortvloeien uit de 
onderhandelingen en de toekomstige 
overeenkomst;

17. kijkt uit naar het van start gaan en 
nauwgezet volgen van de 
onderhandelingen met de VS en de 
bijdrage die het kan leveren aan een 
geslaagde uitkomst; herinnert de 
Commissie aan haar verplichting om het 
Parlement onverwijld en volledig op de 
hoogte te houden gedurende alle stadia van 
de onderhandelingen (voorafgaand aan en 
na afloop van onderhandelingsronden); 
verplicht zich ertoe om zich te buigen over 
de wet- en regelgevende kwesties die 
mogelijk voortvloeien uit de 
onderhandelingen en de toekomstige 
overeenkomst; verplicht zich ertoe om in 
de samenwerking met haar Amerikaanse 
ambtgenoten een proactieve rol te spelen 
bij het invoeren van nieuwe regelgeving;

Or. en

Amendement 192
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. kijkt uit naar het van start gaan en 
nauwgezet volgen van de 
onderhandelingen met de VS en de 
bijdrage die het kan leveren aan een 
geslaagde uitkomst; herinnert de 
Commissie aan haar verplichting om het 
Parlement onverwijld en volledig op de 
hoogte te houden gedurende alle stadia 
van de onderhandelingen (voorafgaand 
aan en na afloop van 
onderhandelingsronden); verplicht zich 
ertoe om zich te buigen over de wet- en 
regelgevende kwesties die mogelijk 
voortvloeien uit de onderhandelingen en 
de toekomstige overeenkomst;

17. verbindt zich ertoe de 
onderhandelingen met de VS nauwgezet 
te volgen en bij te dragen aan een 
geslaagde uitkomst; herinnert de 
Commissie aan haar verplichting om het 
Parlement onverwijld en volledig op de 
hoogte te houden gedurende alle stadia 
van de onderhandelingen (voorafgaand 
aan en na afloop van 
onderhandelingsronden);

Or. en

Amendement 193
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. kijkt uit naar het van start gaan en 
nauwgezet volgen van de 
onderhandelingen met de VS en de 
bijdrage die het kan leveren aan een 
geslaagde uitkomst; herinnert de 
Commissie aan haar verplichting om het 
Parlement onverwijld en volledig op de 
hoogte te houden gedurende alle stadia 
van de onderhandelingen (voorafgaand 
aan en na afloop van 
onderhandelingsronden); verplicht zich 
ertoe om zich te buigen over de wet- en 
regelgevende kwesties die mogelijk 
voortvloeien uit de onderhandelingen en 
de toekomstige overeenkomst;

17. herinnert de Commissie aan haar 
verplichting om het Parlement onverwijld 
en volledig op de hoogte te houden 
gedurende alle stadia van de 
onderhandelingen (voorafgaand aan en 
na afloop van onderhandelingsronden); 
verplicht zich ertoe om zich te buigen over 
de wet- en regelgevende kwesties die 
mogelijk aan de orde komen in het kader 
van de onderhandelingen en de 
toekomstige overeenkomst;

Or. en
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Amendement 194
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert de Commissie aan haar 
verplichting om het Parlement onverwijld 
en volledig op de hoogte te houden 
gedurende alle stadia van de 
onderhandelingen (voorafgaand aan en 
na afloop van onderhandelingsronden); 
verplicht zich ertoe om zich te buigen over 
de wet- en regelgevende kwesties die 
mogelijk voortvloeien uit de 
onderhandelingen en de toekomstige 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 195
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verplicht zich ertoe nauw samen te 
werken met de Raad, de Commissie, het 
Congres en de regering van de VS en de 
belanghebbenden om het volledige 
potentieel van de trans-Atlantische 
economische betrekkingen te realiseren en 
het leiderschap van de EU en de VS bij de 
liberalisering en de regulering van handel 
en buitenlandse investeringen te 
versterken;

18. verplicht zich ertoe nauw samen te 
werken met de Raad, de Commissie, het 
Congres en de regering van de VS en de 
belanghebbenden om het volledige sociaal-
economische en milieupotentieel van de 
trans-Atlantische economische 
betrekkingen te realiseren;

Or. en
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Amendement 196
Metin Kazak, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verplicht zich ertoe nauw samen te 
werken met de Raad, de Commissie, het 
Congres en de regering van de VS en de 
belanghebbenden om het volledige 
potentieel van de trans-Atlantische 
economische betrekkingen te realiseren en 
het leiderschap van de EU en de VS bij de 
liberalisering en de regulering van handel 
en buitenlandse investeringen te 
versterken;

18. verplicht zich ertoe nauw samen te 
werken met de Raad, de Commissie, het 
Congres en de regering van de VS en de 
belanghebbenden om het volledige 
potentieel van de trans-Atlantische 
economische betrekkingen te realiseren en 
het leiderschap van de EU en de VS bij de 
liberalisering en de regulering van handel 
en buitenlandse investeringen te 
versterken; verplicht zich ertoe om een 
diepere bilaterale samenwerking tussen de 
EU en de VS aan te moedigen voor het 
herstel van hun leiderschap in de 
internationale handel en investeringen;

Or. en

Amendement 197
Marietje Schaake, Metin Kazak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. nodigt alle vertegenwoordigers van 
de burgers, het bedrijfsleven, de 
milieubeweging, de consumenten, de 
vakbonden, de maatschappelijke 
organisaties enz. uit tot actieve deelname 
alsmede om met initiatieven en informatie 
naar voren te komen die van belang zijn 
voor de onderhandelingen; wijst 
nogmaals op haar 
basisverantwoordelijkheid om de burgers 
van de Europese Unie te 
vertegenwoordigen en kijkt ernaar uit om 
inclusieve en open discussies tijdens het 
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onderhandelingsproces te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 198
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat het Parlement zich zal 
inspannen om toezicht te houden op de 
uitvoering van de toekomstige 
overeenkomst;

20. wijst erop dat het Parlement zich zal 
inspannen om toezicht te houden op de 
uitvoering van de toekomstige 
overeenkomst en zich veeleisend, 
ambitieus en streng zal opstellen bij het 
uitoefenen van zijn toezicht;

Or. en


