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Resolutie van het Europees Parlement over de handels- en investeringsbesprekingen van 
de EU met de Verenigde Staten van Amerika
(2013/2558(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de EU-VS-top van 28 november 2011 en 
de gemeenschappelijke verklaring van de Trans-Atlantische Economische Raad (TEC) 
van de EU en de VS van 29 november 2011,

– gezien het eindverslag van de Werkgroep op hoog niveau banen en groei (HLWG) van 
11 februari 20131, 

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van 13 februari 2013 van president Barack 
Obama van de VS, voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie en 
voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad2,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 7-8 februari 20133,

– gezien zijn eerdere resoluties, met name de resolutie van 23 oktober 2012 over handels-
en economische betrekkingen met de Verenigde Staten4

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de 73e interparlementaire vergadering van 
de trans-Atlantische wetgeversdialoog (TLD) die op 30 november en 1 december 2012 
in Washington gehouden is,

– gezien het definitieve projectverslag van het Centre for Economic Policy Research 
(Londen) van maart 2013, getiteld "Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 
Investment: An Economic Assessment"5,

–    gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU en de VS mondiaal gezien de belangrijkste spelers in de 
wereldhandel en op het gebied van investeringen zijn, die samen bijna de helft van het 
mondiale bbp en een derde van de wereldhandel voor hun rekening nemen;

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-

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.
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Atlantische betrekkingen zijn, met een totaal aan bilaterale investeringen dat in 2011 
meer dan 2,394 biljoen bedroeg;

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;

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

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;

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;

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;

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;

I. overwegende dat de Commissie op 12 maart 2013 heeft voorgesteld dat er haar een 
machtiging wordt verleend voor het aangaan van onderhandelingen en dat zij daartoe 
een ontwerp van onderhandelingsrichtsnoeren heeft opgesteld ter overweging door de 
Raad;

De economische en politieke context

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;
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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;

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;

Het eindverslag van de HLWG

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;

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;

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;

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;

Het onderhandelingsmandaat

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; 

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 
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gaan voor een trans-Atlantische partnerschapsovereenkomst voor handel en 
investeringen (TTIP) met de VS;

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;

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;

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;

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; 

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; 

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 onderhandelinsproces, om ervoor te zorgen dat 
de discussies plaatsvinden op basis van feiten en er steun gekweekt wordt bij het 
publiek; 

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;

De rol van het Parlement

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 
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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;

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; 

19. herinnert eraan dat het Parlement gevraagd zal worden om zijn goedkeuring te hechten 
aan de toekomstige TTIP-overeenkomst, zoals vastgelegd is in het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, en er derhalve tijdens alle stadia terdege rekening 
gehouden dient te worden met zijn standpunten; 

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

o
o   o

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan de regering en het Congres van de 
Verenigde Staten.


