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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de EU en de Verenigde Staten (VS) belangrijke strategische partners 
zijn; benadrukt dat het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) het 
belangrijkste recente project tussen de EU en de VS is, en dat het, naast de 
handelsaspecten, het trans-Atlantisch partnerschap als geheel zou moeten versterken; 
beklemtoont dat het succesvol afronden ervan van groot geopolitiek belang is nu de VS 
hun blik op Azië richten en het trans-Pacifisch partnerschap aan het sluiten zijn; 
onderstreept dat het TTIP naar verwachting positieve effecten zal hebben op banen, groei 
en concurrentievermogen in de twee economieën, die beide door de crisis getroffen zijn; 
benadrukt dat deze onderhandelingen zo transparant en open mogelijk zouden moeten 
worden gevoerd;

2. benadrukt dat het handelsbeleid een wezenlijk onderdeel vormt van het externe optreden 
van de EU en als zodanig moet worden geformuleerd op een wijze die aansluit op ander 
buitenlands beleid en dienovereenkomstige beleidsinstrumenten; pleit daarom voor een 
nauwe interactie tussen de bevoegde commissarissen, de directoraten-generaal, de 
Europese Dienst voor extern optreden en de lidstaten;

3. wijst op het strategische belang dat het TTIP heeft voor het versterken en vormgeven van 
op regels gebaseerde wereldhandel en het economisch bestuur, met als grondslag de 
gedeelde waarden van de EU en de VS, zeker in een wereld die steeds meer multipolair 
wordt; merkt op dat de impact ervan verder zou gaan dan de bilaterale betrekkingen, door 
het gemakkelijker te maken om gemeenschappelijke voorschriften, regels en normen op te 
stellen, die later op wereldniveau aangenomen zouden kunnen worden; benadrukt in dat 
opzicht dat de bilaterale onderhandelingen die de EU voert geen vervanging mogen zijn 
van, maar eerder een springplank moeten bieden voor een verdere liberalisering van de 
handel binnen de WTO;

4. beklemtoont dat het TTIP niet mag leiden tot lagere normen, met name op het gebied van 
belangrijke kwesties als consumentenrechten, gezondheid, arbeidsrechten of het milieu, 
maar eerder rekening moet houden met de verschillen tussen de regelgevingskaders van 
de VS en de EU en als model voor de rest van de wereld moet streven naar hogere 
gemeenschappelijke normen, aangezien dit de mondiale economische positie van de EU 
zou versterken en tegelijkertijd onze waarden zou bevorderen; benadrukt dat geen enkele 
bepaling in het hoofdstuk betreffende investeringsbescherming zo mag worden 
geïnterpreteerd dat het afbreuk doet aan het recht van de EU en de lidstaten om, in 
overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden, regelgeving vast te stellen om 
legitieme openbare beleidsdoelstellingen na te streven;

5. benadrukt dat beide partijen bij het TTIP zich ertoe moeten verbinden ondernemingen aan 
te moedigen om de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen na te leven; 
merkt op dat de partijen dienen samen te werken met de vakbonden om erop toe te zien 
dat multinationale ondernemingen deze richtsnoeren volgen;
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6. vraagt de Commissie om, wat openbare aanbestedingen betreft, rekening te houden met de 
gevoelige aard van de beleidsterreinen defensie en veiligheid, en om de doelstellingen die 
tijdens de Raad Defensie van 2013 door de staatshoofden en regeringen werden 
vastgesteld in ogenschouw te nemen om de totstandbrenging van een Europese 
veiligheids- en defensiemarkt en een Europese technologische en industriële defensiebasis 
(EDTIB) te bevorderen; 

7. benadrukt dat het afsluiten van het TTIP het vooruitzicht biedt op een brede economische 
ruimte waarbij ook derde landen zouden worden betrokken waarmee de EU en de VS 
nauwe handels- en economische betrekkingen hebben; verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de slotovereenkomst kan worden uitgebreid, met het oog op nauwe 
samenwerking met landen waarmee de EU en de VS vrijhandelsovereenkomsten hebben, 
en tijdens het onderhandelingsproces met name overleg te plegen met de landen die 
gevolgen van het TTIP zouden ondervinden, zoals Mexico en Canada vanwege de Noord-
Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, Turkije vanwege zijn douane-unie met de EU, en 
de EER-landen; merkt op dat onderzoek heeft aangetoond dat het TTIP een positieve 
uitwerking zou hebben op de economieën van derde landen, en ontwikkelingslanden 
nieuwe kansen zou bieden;

8. benadrukt dat de energievoorziening in de EU grotendeels afhankelijk is van buitenlandse 
bronnen en vraagt de Commissie daarom erop toe te zien dat het TTIP een krachtig 
hoofdstuk over energie omvat; onderstreept dat het TTIP een grote bijdrage zou kunnen 
leveren aan de diversificatie van de voorziening in koolwaterstoffen in de EU en aan haar 
energiezekerheid; verzoekt de Commissie na te gaan hoe dit potentieel kan worden benut, 
in overeenstemming met strenge milieunormen, de omschakeling naar een koolstofarme 
economie en ambitieuze EU-doelstellingen met betrekking tot de klimaatverandering; 
beklemtoont dat de overeenkomst niet mag afdoen aan het recht van beide partners om de 
exploratie en exploitatie van hun energiebronnen te regelen;

9. is van mening dat deze overeenkomst gepaard zou moeten gaan met een nauwere trans-
Atlantische parlementaire samenwerking, en dat het versterken van de handels- en 
investeringsbanden door het TTIP in de toekomst zou moeten leiden tot een breder en 
versterkt politiek kader om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen, het strategisch 
partnerschap te consolideren en de samenwerking tussen de EU en de VS op wereldvlak te 
verbeteren; benadrukt dat de instrumenten die in het leven zijn geroepen om de 
samenwerking op regelgevingsgebied te versterken, niet van invloed mogen zijn op de 
Europese of Amerikaanse wetgevingsprocedures, en dat wetgevers altijd op passende 
wijze, met inachtneming van hun desbetreffende parlementaire bevoegdheden, betrokken 
moeten worden bij ieder orgaan dat mogelijk wordt opgericht met het oog op de 
samenwerking op regelgevingsgebied; onderstreept dat alle belanghebbenden hier 
eveneens bij betrokken moeten worden;

10. wijst de Commissie erop dat de VS nog voor vijf EU-lidstaten de visumregeling moet 
afschaffen;

11. neemt kennis van het feit dat de Commissie werk maakt van het verbeteren van de 
transparantie van de onderhandelingen; erkent dat er reeds vooruitgang is geboekt; 
verzoekt de Commissie deze inspanningen voort te zetten, ook ten opzichte van de 
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Amerikaanse autoriteiten, met het oog op meer parlementaire transparantie van de 
onderhandelingen, onder meer door in een vroeg stadium toegang te verlenen tot meer 
onderhandelingsdocumenten; benadrukt dat goede communicatie met het maatschappelijk 
middenveld van essentieel belang is voor het welslagen van de overeenkomst en verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om hun publiekscommunicatie uit te breiden; hoopt dat de 
transparantere aanpak van de Commissie ook van toepassing zal zijn bij andere 
handelsonderhandelingen.
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