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Amendement 1
Jean Lambert, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de effectbeoordeling van de 
Commissie betreffende de toekomst van de 
handelsrelaties tussen de EU en de VS, 
gepubliceerd op 12 maart 2013

Or. en

Amendement 2
Jean Lambert, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Commissie in haar 
effectbeoordeling over de toekomst van de 
handelsrelaties tussen de EU en de VS 
erkent dat er "gegronde bezorgdheid" is 
dat het TTIP kan leiden tot de
verplaatsing van ten minste een miljoen 
banen in de EU en de VS tezamen, en tot 
"langdurige en aanzienlijke" 
aanpassingskosten op de Europese 
arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 3
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de belangrijkste 
studie waar de evaluatie van het TTIP 
door de Commissie op gebaseerd is, 
oftewel de CEPR-studie:

a) toevallige en belachelijke factoren als 
zekere en doorslaggevende voordelen 
worden gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld 
de stijging van het Europese BBP van 
0,48% in 13 jaar;

b) potentiële nadelen niet worden 
gekwantificeerd, omdat de toegepaste 
analysemethoden gebaseerd zijn op een 
achterhaald en blind vertrouwen dat de 
markt zichzelf in evenwicht houdt;

c) het positieve effect van het TTIP op de 
reële werkgelegenheid, een cruciale factor 
in de evaluatie in een periode van 
economische crisis, onvoldoende blijkt te 
zijn onderzocht;

Or. it

Amendement 4
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat andere onderzoeken 
die de Commissie niet in beschouwing 
heeft genomen en waarin andere 
methoden worden toegepast (zoals het 
algemeen beleidsmodel van de VN), tot 
aanzienlijk minder optimistische 
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resultaten voor de EU heeft geleid, onder 
andere een netto daling van inkomen uit 
arbeid, verlies van werkgelegenheid en 
afname van het aandeel van inkomen uit 
arbeid ten opzichte van het totaal 
inkomen;

Or. it

Amendement 5
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 C (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de door de Commissie
ITRE aangevraagde studie[1] onder 
andere aantoont dat:

a) het TTIP in sommige sectoren van de 
verwerkende industrie in Europa, zoals de 
ijzer- en staalindustrie en elektrische 
machines, waarschijnlijk zal leiden tot 
een afname van de export, met negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid;

b) die visie van de Commissie op de 
werkgelegenheid uiterst simplistisch is, 
omdat deze uitgaat van een onrealistische 
volmaakte flexibiliteit van de mobiliteit 
van werknemers;

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Amendement 6
Karima Delli, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter –i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(-i bis) roept de Commissie op een 
oplossing te vinden voor de conclusie van 
haar eigen effectbeoordeling dat het TTIP 
kan leiden tot een "langdurige en 
aanzienlijke" verschuiving van 
arbeidsplaatsen in de EU;

Or. en

Amendement 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter -i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(-i bis) de grote verschillen tussen de 
arbeidsmarkten van de EU en de VS in 
overweging nemen, erkennen dat het 
TTIP tot een verplaatsing van 1,3 miljoen 
werknemers in heel Europa zal leiden en 
alle noodzakelijke maatregelen treffen om 
langdurige en aanzienlijke 
aanpassingskosten op de arbeidsmarkt op 
te vangen;

Or. en

Amendement 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter -i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(-i bis) erkennen dat het econometrische 
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model op basis waarvan in een groot 
aantal beoordelingsstudies winst- en 
verliesberekeningen ten gevolge van het 
TTIP zijn uitgevoerd, onder meer voor de 
werkgelegenheid, op onrealistische 
aannamen is gestoeld, zoals volledige 
mobiliteit van werknemers in Europa, en 
geen ruimte biedt voor de berekening van 
nettowinsten/-verliezen voor de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling 
en werkgelegenheid;

(i) de onderhandelingen onmiddellijk 
opschorten; geen nadere pogingen 
ondernemen om een wereldwijd model 
voor vrijhandelsnormen op te leggen; Is 
van oordeel dat verdere onderhandelingen 
tussen de EU en de VS op een nieuwe 
leest moeten worden geschoeid, zoals het 
Europees Verbond van Vakverenigingen 
(ETUC) heeft verzocht;

Or. en

Amendement 10
Sven Schulze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 

i) ervoor zorgen dat het TTIP zowel 
bestaande banen zal veiligstellen als een 
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scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling 
en werkgelegenheid;

aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer banen en ambitieuze 
normen voor de wereldhandel zal 
vaststellen op terreinen waarop 
vooruitgang op multilateraal niveau 
beduidend moeilijker is;

Or. de

Amendement 11
Karima Delli, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling 
en werkgelegenheid;

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen, en 
daarbij voor ogen houden dat handel geen 
doel op zich is, maar een middel waarmee 
het welzijn kan worden verbeterd, wat kan 
inhouden dat de TTIP-onderhandelingen 
moeten worden opgeschort totdat 
onomstotelijk kan worden aangetoond dat 
de vorige schattingen van de Commissie 
inzake de verplaatsing van 
arbeidsplaatsen geen gegronde reden voor 
bezorgdheid meer vormen;

Or. en

Amendement 12
Georgi Pirinski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
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scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling 
en werkgelegenheid;

scheppen van meer en betere banen.

Or. en

Amendement 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

(i) het TTIP afwijzen, tenzij is aangetoond 
dat het een aanzienlijke bijdrage zal 
leveren aan het scheppen van meer en 
betere banen in Europa en de VS en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
creëren van sterke, duurzame groei en 
banen; het potentieel voor het scheppen 
van hoger gekwalificeerde banen 
optimaal benutten en ambitieuze 
wereldwijde handelsnormen vaststellen 
voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 15
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer hoogwaardige banen 
en ambitieuze en afdwingbare wereldwijde 
handelsnormen vaststellen voor duurzame 
ontwikkeling en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 16
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

i) vaststellen dat het TTIP een bijdrage zal 
leveren aan het scheppen van meer en 
betere banen en ambitieuze wereldwijde 
handelsnormen vaststellen voor duurzame 
ontwikkeling en werkgelegenheid;

Or. de

Amendement 17
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i
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Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
werkelijke en concrete bijdrage zal leveren 
aan het scheppen van meer en betere banen 
en ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

Or. it

Amendement 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en waardige banen en 
ambitieuze en afdwingbare wereldwijde 
handelsnormen vaststellen voor duurzame 
ontwikkeling en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 19
Romana Tomc, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i

Ontwerpadvies Amendement

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid; in sicer takih, ki bodo 

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid; en namelijk dergelijke, 
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ustrezali novim potrebam na trgu dela. die voldoen aan de nieuwe behoeften van 
de arbeidsmarkt.

Or. sl

Amendement 20
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
veiligstellen en scheppen van meer en 
betere banen in de EU en ambitieuze 
wereldwijde handelsnormen vaststellen 
voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid; niet alleen in Europa en 
de VS, maar ook wereldwijd als best 
practice;

Or. de

Amendement 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer duurzame en betere 
banen en ambitieuze wereldwijde 
handelsnormen vaststellen voor duurzame 
ontwikkeling en werkgelegenheid;

Or. fr
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Amendement 22
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid, waarborgen dat de 
bestaande normen, met name de sociale 
en milieunormen, alsmede de normen 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk, worden beschermd tegen iedere 
vorm van reglementaire dumping en 
dumping als concurrentiemiddel, en 
ervoor zorgen dat deze normen worden 
verbeterd en uitgebreid;

Or. fr

Amendement 23
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i

Ontwerpadvies Amendement

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

i) ervoor zorgen dat het TTIP een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het 
scheppen van meer en betere banen en 
ambitieuze wereldwijde handelsnormen 
vaststellen voor duurzame economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid teneinde
bij te dragen aan de verwezenlijking van 
de doelstelling voor 2020, zijnde een baan 
voor 75% van de bevolking van 20 tot 64 
jaar;

Or. fr
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Amendement 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i bis) ervoor zorgen dat het TTIP een 
belangrijke rol speelt bij de bevordering 
van nieuwe, hoogwaardige 
arbeidsplaatsen, waardig werk, de 
versterking van sociale bescherming en 
gezondheidszorg, salarisverhoging, met 
name het minimumloon, verbetering van 
de overheidszorg en de hoogste normen 
voor een duurzaam milieu;

Or. en

Amendement 25
Georgi Pirinski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(i bis) het Parlement actuele schattingen 
verstrekken van de gevolgen die het TTIP 
heeft voor de werkgelegenheid en de groei 
in de Europese Unie, met bijzondere 
aandacht voor de consequenties voor 
lidstaten uit Midden- en Zuidoost-Europa.

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

i bis) ervoor zorgen dat er tegelijk met de 
ontwikkeling van nieuwe 
beroepskwalificaties ook maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd waardoor het 
mogelijk wordt in te spelen op de nieuwe 
behoeften van de arbeidsmarkt die uit het 
TTIP zullen voortvloeien;

Or. fr

Amendement 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i bis) ervoor zorgen dat de sociale en 
milieugevolgen die een eventuele 
overeenkomst met zich mee zou brengen, 
aan een grondig en contradictoir 
onderzoek zullen worden onderworpen;

Or. fr

Amendement 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i ter) het risico inschatten of het 
vaststellen van gemeenschappelijke 
sociale en milieubeschermingsnormen 
met de Verenigde Staten, de Europese 
collectieve preferenties zal verzwakken en 
de economische en sociale tegenstellingen 
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tussen de lidstaten van de Unie zal 
verscherpen;

Or. fr

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt i ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

i ter) ervoor zorgen dat de modernisering 
van de opleidingsstelsels prioriteit krijgt 
zodat deze stelsels aangepast worden aan 
de uitdagingen van de nieuwe 
kwalificaties die uit het TTIP voortvloeien 
teneinde een betere integratie in het 
arbeidsproces en een betere afstemming 
van werknemers op de arbeidsmarkt te 
bewerkstelligen;

Or. fr

Amendement 30
Karima Delli, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP op alle 
overheidsniveaus allesomvattende en 
bindende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid met de eis dat 
de VS alle essentiële ILO-conventies 
ratificeert, en de onderhandelingen 
beëindigen als er geen afspraken worden 
gemaakt over ratificatie; ervoor zorgen dat 
informatie van ILO-toezichtsorganen 
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wordt meegenomen wanneer zich 
geschillen voordoen over 
arbeidsbepalingen;

Or. en

Amendement 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat 
waarmee wordt beoogd dat de acht 
essentiële conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
en de agenda voor fatsoenlijk werk 
daadwerkelijk worden geratificeerd, ten 
uitvoer gelegd en gehandhaafd om hogere 
normen te bevorderen. Er moeten stappen 
worden ondernomen om ervoor te zorgen 
dat geen van de partijen handel of 
investeringen stimuleert door 
arbeidswetgeving uit te kleden. Bij 
geschillen moet voor arbeidsbepalingen 
een beslechtingsmechanisme in werking 
treden, waaronder de mogelijkheid van 
het opleggen van handelssancties.

Or. en

Amendement 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii
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Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat 
waarmee wordt beoogd dat de acht 
essentiële conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
en de agenda voor fatsoenlijk werk 
daadwerkelijk worden geratificeerd, ten 
uitvoer gelegd en gehandhaafd als 
bindende voorwaarde van de 
overeenkomst, om hogere normen te 
bevorderen. Er moet voor worden gezorgd 
dat handel of investeringen niet worden 
gestimuleerd door arbeidswetgeving uit te 
kleden. Bij geschillen moet voor 
arbeidsbepalingen een 
beslechtingsmechanisme in werking 
treden, waaronder de mogelijkheid van 
het opleggen van handelssancties. In dit 
verband moet de relevante informatie van 
ILO-toezichtsorganen worden 
meegenomen;

Or. en

Amendement 33
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat 
waarmee wordt beoogd dat de acht 
essentiële conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
en de agenda voor fatsoenlijk werk 
daadwerkelijk worden geratificeerd, ten 
uitvoer gelegd en gehandhaafd om hogere 
niveaus van bescherming van arbeids- en 
milieunormen te bevorderen. Bij 
geschillen moeten voor arbeidsbepalingen 
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arbitragemaatregelen worden getroffen, 
waaronder de mogelijkheid van het 
opleggen van sancties en boetes.

Or. en

Amendement 34
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

ii) ervoor zorgen dat het TTIP de
bepalingen bevat inzake arbeidswetgeving 
en -beleid van de essentiële ILO-
conventies niet schendt en, bovendien, om 
ervoor te zorgen dat de arbeidsbepalingen 
bij geschillen ook een conditionele 
dimensie zullen hebben;

Or. de

Amendement 35
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben; 

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben; die 
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vooral als het gaat om de effectieve 
afschaffing van kinderarbeid, die 
gebonden zijn aan de bevordering van 
hogere normen.

gebonden zijn aan de bevordering van 
hogere normen.

Or. sl

Amendement 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

(ii) waarborgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de ILO-conventies en de agenda 
voor fatsoenlijk werk, om hogere normen 
duidelijk te bevorderen en, bovendien, om 
te waarborgen dat arbeidsbepalingen bij 
geschillen zwaarder wegen dan die inzake 
vrij verkeer;

Or. en

Amendement 37
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die voldoen 
aan de essentiële ILO-conventies en de 
agenda voor fatsoenlijk werk, om hogere 
normen te bevorderen, om iedere vorm van 
sociale dumping te bestrijden en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
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conditionele dimensie zullen hebben; arbeidsbepalingen bij geschillen altijd 
zullen primeren;

Or. fr

Amendement 38
Claude Rolin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die de 
essentiële ILO-conventies overnemen en 
consistent zijn met de agenda voor 
fatsoenlijk werk, om hogere normen te 
bevorderen en, bovendien, om ervoor te 
zorgen dat arbeidsbepalingen bij geschillen 
dwingend zullen zijn;

Or. fr

Amendement 39
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

ii) in alle TTIP-hoofdstukken waarborgen 
dat als gevolg van de overeenkomst in 
geen geval normen van de Europese Unie 
worden afgezwakt, ontdoken of buiten 
werking gesteld op de volgende terreinen: 
arbeidsrechten, arbeidsvoorwaarden, 
sociale zekerheid, sociale insluiting en 
sociale bescherming, gezondheid en 
veiligheid op het 
werk, beroepsonderwijs, beroepskwalificat
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ie, vrij verkeer van werknemers en 
gepensioneerden, sociale dialoog, non-
discriminatie op het werk en op de 
arbeidsmarkt; er bovendien voor zorgen 
dat het TTIP allesomvattende bepalingen 
bevat inzake arbeidswetgeving en -beleid 
die consistent zijn met de essentiële ILO-
conventies en de agenda voor fatsoenlijk 
werk, om hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

Or. de

Amendement 40
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere en meer solide normen te 
bevorderen en, bovendien, om ervoor te 
zorgen dat arbeidsbepalingen bij geschillen 
een conditionele dimensie zullen hebben. 
Het handelsbeleid mag geen 
achteruitgang van de sociale rechten of 
van het sociaal-democratisch model met 
zich meebrengen;

Or. fr

Amendement 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii

Ontwerpadvies Amendement

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en 
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben; 
ervoor zorgen dat de nationale normen 
van elke lidstaat op het gebied van werk, 
arbeidsvoorwaarden, salaris en 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
gewaarborgd en nageleefd zullen worden;

Or. fr

Amendement 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii

Ontwerpadvies Amendement

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies en
de agenda voor fatsoenlijk werk, om 
hogere normen te bevorderen en, 
bovendien, om ervoor te zorgen dat 
arbeidsbepalingen bij geschillen een 
conditionele dimensie zullen hebben;

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP 
allesomvattende bepalingen bevat inzake 
arbeidswetgeving en -beleid die consistent 
zijn met de essentiële ILO-conventies, de 
agenda voor fatsoenlijk werk en Europese 
en nationale arbeidswetgeving om hogere 
normen te bevorderen en, bovendien, om 
ervoor te zorgen dat arbeidsbepalingen bij 
geschillen een conditionele dimensie zullen 
hebben;

Or. en
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Amendement 43
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ii – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

ii a) indien delen van de definitieve TTIP-
overeenkomst normen op deze terreinen 
in gevaar brengen of tegenspreken, moet 
de Europese Commissie de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Europees Parlement daarvan onverwijld 
op de hoogte stellen om beraadslaging en 
besluitvorming mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii bis) iedere overeenkomst afwijzen 
waarmee arbeidsnormen in Europa in het 
gedrang komen en die leiden tot sociale 
dumping;

Or. en

Amendement 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ii bis (nieuw)



AM\1052822NL.doc 25/81 PE551.779v03-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

(ii bis) een duidelijke toezegging van de 
EU en de VS waarborgen om wetten tegen 
de vakbonden in te trekken en actoren 
zoals de trojka zijn gericht en wetgeving 
inzake het recht op arbeid;

Or. en

Amendement 46
Sven Schulze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iii

Ontwerpadvies Amendement

iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel 
en duurzame ontwikkeling;

iii) ervoor zorgen dat de in het hiertoe 
speciaal opgestelde hoofdstuk inzake 
duurzaamheid opgenomen arbeids- en 
sociale bepalingen op alle operationele 
terreinen van de overeenkomst terdege in 
aanmerking worden genomen; 

Or. de

Amendement 47
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iii

Ontwerpadvies Amendement

iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst om te 

iii) ervoor zorgen dat bestaande arbeids-
en sociale bepalingen van de 
partnerlanden en de EU zijn erkend en 
volledig zijn beschermd om te zorgen voor 
een coherente benadering van handel en 
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zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling;

duurzame ontwikkeling;

Or. de

Amendement 48
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iii

Ontwerpadvies Amendement

iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend en volledig worden geïntegreerd in 
alle operationele onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een 
coherente en allesomvattende benadering 
van handel en duurzame ontwikkeling;

iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend, volledig worden geïntegreerd en 
beschermd in alle onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een 
coherente en allesomvattende benadering 
van duurzame ontwikkeling in de 
handelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iii

Ontwerpadvies Amendement

(iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling;

(iii) waarborgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend en volledig worden geïntegreerd in 
alle operationele onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een 
coherente en allesomvattende benadering 
van handel en duurzame ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iii

Ontwerpadvies Amendement

(iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling;

(iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst (zoals 
investeringen, handel in diensten, 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving en aanbestedingen) om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 51
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iii

Ontwerpadvies Amendement

(iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling;

(iii) ervoor zorgen dat horizontale 
dimensies van arbeids- en sociale 
bepalingen worden erkend en volledig 
worden geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst, zoals 
investeringen, handel in diensten, 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving en aanbestedingen, om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling;
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Or. en

Amendement 52
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iii

Ontwerpadvies Amendement

iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend en volledig worden geïntegreerd in 
alle operationele onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een 
coherente en allesomvattende benadering 
van handel en duurzame ontwikkeling;

iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend en volledig worden geïntegreerd in 
alle operationele onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een 
coherente en allesomvattende benadering 
van handel en duurzame economische 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 53
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iii

Ontwerpadvies Amendement

iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend en volledig worden geïntegreerd in 
alle operationele onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een 
coherente en allesomvattende benadering 
van handel en duurzame ontwikkeling;

iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies 
van arbeids- en sociale bepalingen van de 
EU worden erkend en volledig worden 
geïntegreerd in alle operationele 
onderdelen van de overeenkomst om te 
zorgen voor een coherente en 
allesomvattende benadering van handel en 
duurzame ontwikkeling; er streng op 
toezien dat nationale toelatingsbepalingen 
voor beroepen met beroepsregels alsook 
de Meisterbrief hun bindend karakter 
behouden;

Or. de
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Amendement 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(iii bis) ervoor zorgen dat in de marge van 
de TTIP-onderhandelingen de afspraken 
over het mobiliteitspakket, die voor beide 
partijen voordelig zijn, worden 
verwezenlijkt, de vergemakkelijking van 
de visumprocedure voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten 
overwegen en werknemers in staat stellen 
in de VS te werken door erkenning van 
hun diploma's als een van de 
kernelementen om optimaal voordeel te 
halen uit het TTIP;

Or. en

Amendement 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(iii bis) ervoor zorgen dat werknemers, via 
hun vakbonden, het recht hebben op 
volledige bekendmaking van informatie 
over financiële voorwaarden en het 
kapitaal van bedrijven waar zij werkzaam 
zijn, in het bijzonder bij fusies en 
overnames van multinationals. Daartoe 
moeten de onderhandelaars zich inzetten 
voor goedkeuring van transatlantische 
mechanismen die aansluiten op de 
instrumenten van werknemers voor 
informatie, raadpleging en participatie die 



PE551.779v03-00 30/81 AM\1052822NL.doc

NL

in de Europese Unie bestaan, zoals de 
Europese ondernemingsraden.

Or. en

Amendement 56
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

(iv) Bij de tenuitvoerlegging en naleving 
van arbeids- en sociale bepalingen moet 
een monitoringsprocedure worden 
gevolgd, waarbij de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld worden 
betrokken, met een gelijke 
vertegenwoordiging in alle betrokken 
landen;

Or. en

Amendement 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

(iv) gehoor geven aan de overweldigende 
weerstand van het maatschappelijk 
middenveld tegen het TTIP, die duidelijk 
te kennen is gegeven door de 1,5 miljoen 
Europese burgers die het burgerinitiatief 
tegen het TTIP hebben ondertekend;

Or. en
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Amendement 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

(iv) ervoor zorgen dat bij de 
tenuitvoerlegging en naleving van 
arbeids- en sociale bepalingen een 
monitoringsprocedure wordt gevolgd, 
waarbij de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 59
Karima Delli, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van
de relevante TTIP-bepalingen;

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld en de desbetreffende burgers 
onmiddellijk nadat 
onderhandelingsteksten in de 
onderhandelingsronden zijn besproken, 
toegang krijgen tot alle relevante 
onderhandelingsteksten, inclusief 
geconsolideerde teksten;

Or. en

Amendement 60
Sven Schulze
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv

Ontwerpadvies Amendement

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld wordt geraadpleegd over en 
betrokken bij de tenuitvoerlegging van de 
relevante TTIP-bepalingen;

Or. de

Amendement 61
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv

Ontwerpadvies Amendement

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

iv) ernaar streven dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

Or. de

Amendement 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

(iv) ervoor zorgen dat burgers en het 
maatschappelijk middenveld beter 
geïnformeerd zijn, nauwer bij de 
onderhandelingen worden betrokken en 
in staat zijn een betekenisvolle bijdrage te
leveren aan de tenuitvoerlegging van de 
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relevante TTIP-bepalingen;

Or. en

Amendement 63
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen, met de 
bredere dimensie van artikel 17, lid 1 van 
het VWEU voor ogen;

Or. en

Amendement 64
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv

Ontwerpadvies Amendement

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle en 
constante bijdrage kan leveren aan de 
opstelling en vervolgens de 
tenuitvoerlegging van de relevante TTIP-
bepalingen, door middel van 
toezichtscomités waarin 
vertegenwoordigers van dat 
maatschappelijk middenveld zitting 
hebben;

Or. fr
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Amendement 65
Claude Rolin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv

Ontwerpadvies Amendement

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen; als het gaat 
om kwesties die betrekking hebben op het 
arbeidsproces, dan dienen deze 
gesprekken met de vakbonden en via de 
sociale dialoog plaats te vinden;

Or. fr

Amendement 66
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv

Ontwerpadvies Amendement

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen; hiertoe 
moet op EU-niveau een adviesraad inzake 
het TTIP bijeen worden geroepen, 
waartoe vertegenwoordigers van 
vakbonden, maatschappelijke 
organisaties, consumentenverenigingen 
en milieuorganisaties alsmede de 
culturele sector behoren en die 
beraadslaagt over de verdere ontwikkeling 
en optimalisering van het trans-Atlantisch 
partnerschap voor handel en 
investeringen;

Or. de
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Amendement 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv

Ontwerpadvies Amendement

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen;

iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van 
de relevante TTIP-bepalingen; ervoor 
zorgen dat de sociale partners hier actief 
aan kunnen bijdragen;

Or. fr

Amendement 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter iv bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(iv bis) waarborgen dat overheidsdiensten 
zoals bedoeld in artikel 14 VWEU 
uitdrukkelijk worden uitgesloten van de 
werkingssfeer van het TTIP, zodat 
nationale en lokale overheden de vrijheid 
hebben om iedere maatregel betreffende 
het opdragen, organiseren, financieren en 
aanbieden van overheidsdiensten, zoals 
bepaald in artikel 168 VWEU 
(volksgezondheid) en in protocol 26 
(diensten van algemeen belang) van de 
EU-verdragen, in te voeren, goed te 
keuren, te behouden of in te trekken;

Or. en
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Amendement 69
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt iv, letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

iv a) is er stellig van overtuigd dat de
verdragsluitende partijen zich ertoe 
moeten verplichten om de volgende 
stelregels en grondbeginselen van de IAO 
toe te passen die zijn vervat in de IAO-
verklaring van 1 juni 1998: vrijheid van 
vereniging en erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen; afschaffing 
van dwangarbeid; afschaffing van 
kinderarbeid en afschaffing van 
discriminatie op het vlak van 
tewerkstelling en beroep;

Or. de

Amendement 70
Sven Schulze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te 
waarborgen wetgeving aan te nemen, 
kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te 
stellen voor publieke diensten en deze te 
organiseren, beheren en reguleren;

v) ervoor zorgen dat de voor de EU 
gevoelige belangen in verband met 
openbare diensten en diensten van 
algemeen belang (zoals gedefinieerd in de 
EU-Verdragen) op het gebied van 
openbaar onderwijs, volksgezondheid, 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen in aanmerking worden 
genomen;

Or. de
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Amendement 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te 
waarborgen wetgeving aan te nemen, 
kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te 
stellen voor publieke diensten en deze te 
organiseren, beheren en reguleren;

(v) overheidsdiensten, inclusief diensten 
van algemeen belang en niet-economische 
diensten, alsmede regels inzake openbare 
aanbesteding, onmiskenbaar uitsluiten 
van terreinen die kunnen worden 
geliberaliseerd;

Or. en

Amendement 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om
het recht van EU-regeringen te 
waarborgen wetgeving aan te nemen, 
kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te 
stellen voor publieke diensten en deze te 
organiseren, beheren en reguleren;

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om
in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare en maatschappelijke diensten en 
openbare nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang;

Or. en
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Amendement 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te 
waarborgen wetgeving aan te nemen, 
kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te 
stellen voor publieke diensten en deze te 
organiseren, beheren en reguleren;

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van lidstaten te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren; merkt op dat met 
CETA een belangrijk precedent is 
geschapen voor een vrijstelling: het 
"voorbehoud voor nutsvoorzieningen" 
heeft betrekking op volksgezondheid, 
onderwijs en andere overheidsdiensten.

Or. en

Amendement 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren door geen verdere 
liberalisering en markttoegang vast te 
leggen voor sectoren van 
overheidsdiensten en door algemene 
voorbehoudclausules in bijlage II op te 
nemen in de stelsels voor nationale 
behandeling voor wat betreft alle diensten 
voor gezondheidszorg in de breedste zin, 
en diensten op het gebied van 
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communicatie, onderwijs, milieu, 
financiën, sociale voorzieningen, vervoer 
en energie. 

Or. en

Amendement 75
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, waarbij ieder 
arbitragemechanisme dat primeert boven 
de nationale rechtbanken wordt 
uitgesloten, en het recht van de lidstaten 
te waarborgen om kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

Or. fr

Amendement 76
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren; openbare diensten 
(onder andere, maar niet uitsluitend op 
het gebied van onderwijs, sociale 
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voorzieningen, gezondheidszorg, 
watervoorziening, sanitaire 
voorzieningen, verwijdering van 
afvalstoffen, sociale zekerheid, 
spoorwegen en openbaar vervoer, energie, 
culturele en audiovisuele diensten) dienen 
derhalve ondubbelzinnig van het hele 
toepassingsgebied van de overeenkomst te 
worden uitgezonderd. Het opstellen van 
een uitzonderingsclausule om openbare 
diensten uit te sluiten van de 
overeenkomst is in dit verband van 
doorslaggevend belang; er verder voor 
zorgen dat onderhandelingen over de 
liberalisatie der diensten uitsluitend aan 
de hand van een benadering van 
"positieve lijsten" worden gevoerd, 
waarbij diensten waarop 
liberalisatietoezeggingen van toepassing 
zijn uitdrukkelijk dienen te worden 
vermeld en van het gebruik van negatieve 
lijsten alsook de opneming van 
"standstill-" en "ratchet-clausules" dient 
te worden afgezien;

Or. de

Amendement 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren; daarom het verdrag 
af te wijzen als het bepalingen omvat over 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) en 
goedkeuring zorgvuldig te overwegen in 
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het licht van de bepalingen inzake 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving;

Or. en

Amendement 78
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt v

Ontwerpadvies Amendement

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

v) onmiddellijk stappen ondernemen om 
het recht van EU-regeringen en de 
regering van de VS te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen vast te stellen voor 
publieke diensten en deze te organiseren, 
beheren en reguleren;

Or. de

Amendement 79
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter v bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(v bis) waarborgen dat overheidsdiensten 
zoals bedoeld in artikel 14 VWEU 
uitdrukkelijk worden uitgesloten van de 
werkingssfeer van het TTIP, zodat 
nationale en lokale overheden de vrijheid 
hebben om iedere maatregel betreffende 
het opdragen, organiseren, financieren en 
aanbieden van overheidsdiensten, zoals 
bepaald in artikel 168 VWEU 
(volksgezondheid) en in protocol 26 
(diensten van algemeen belang) van de 
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EU-verdragen, in te voeren, goed te 
keuren, te behouden of in te trekken. Deze 
uitsluiting moet van toepassing zijn 
ongeacht de vraag of de desbetreffende 
diensten zijn georganiseerd als een 
monopolie, worden geëxploiteerd op 
grond van exclusieve rechten of 
anderszins, en of deze nu met publieke of 
private middelen worden gefinancierd 
en/of door publieke of private instanties 
worden verleend. Dergelijke diensten 
omvatten onder meer gezondheids- en 
sociale zorg, socialezekerheidsstelsels, 
openbaar gefinancierd onderwijs, de 
spoorwegen en openbaar vervoer en 
water-, gas- en elektriciteitsvoorziening.

Or. en

Amendement 80
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter v ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(v ter) ervoor zorgen dat aanpassings- en 
standstillclausules niet van toepassing zijn 
op openbare en sociale diensten. De 
volledige werkingssfeer voor het in 
nationaal en lokaal beheer terugbrengen 
van diensten moet worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter v bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

(v bis) ervoor zorgen dat aanpassings- en 
standstillclausules niet van toepassing zijn 
op openbare en sociale diensten. De 
mogelijkheid voor het in nationaal en 
lokaal beheer terugbrengen van diensten 
moet worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter v bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(v bis) ervoor zorgen dat de mogelijkheid 
voor het in nationaal en lokaal beheer 
terugbrengen van diensten wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 83
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat het Europese mkb 
wordt beschermd tegen oneerlijke 
concurrentie van Amerikaanse bedrijven, 
die in staat zouden worden gesteld om 
producten of diensten tegen veel lagere 
prijzen aan te bieden door verschillen in 
arbeids- en energiekosten en mogelijk 
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door de verlaging van normen middels 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving in het TTIP;

Or. en

Amendement 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van de 87 procent van alle 
kleine en middelgrote bedrijven die zich 
niet toeleggen op export maar afhankelijk 
zijn van de binnenlandse handel; en vóór 
de onderteking van een overeenkomst 
vaststellen en duidelijk communiceren 
welke sectoren en bedrijfstakken 
waarschijnlijk negatieve gevolgen zullen 
ondervinden van het TTIP;

Or. en

Amendement 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb, waaronder 
oneerlijke concurrentie met grotere 
Amerikaanse bedrijven en 
handelsverlegging ten gevolge van het 
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TTIP;

Or. en

Amendement 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb en micro-
ondernemingen;

Or. en

Amendement 87
Sven Schulze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi

Ontwerpadvies Amendement

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb, zoals non-
tarifaire handelsbelemmeringen;

Or. de

Amendement 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi
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Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb, gezien de 
disproportionele gevolgen die heffingen, 
niet-tarifaire belemmeringen en 
bureaucratische lasten hebben voor het 
mkb;

Or. en

Amendement 89
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb; in het bijzonder 
betere toegang tot de markt door 
afschaffing van visumverplichtingen voor 
EU-burgers;

Or. en

Amendement 90
Romana Tomc, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb; vooral in het licht 
van het scheppenvan een gunstig 
concurrerend ondernemingsklimaat.;
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Or. sl

Amendement 91
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi

Ontwerpadvies Amendement

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb aangezien 85% 
van de nieuwe banen in het bedrijfsleven 
wordt gecreëerd door het mkb;

Or. fr

Amendement 92
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi

Ontwerpadvies Amendement

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb, zonder dat dit ten 
koste gaat van het niveau van de 
bestaande sociale en milieunormen, het 
mkb beschermen tegen concurrentie op 
normen, voorwaarden en beloning van de 
arbeid en andere oorzaken van sociale en 
milieudumping;

Or. fr

Amendement 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi

Ontwerpadvies Amendement

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb; brengt in 
herinnering dat het mkb 99% van de 
Europese bedrijven vertegenwoordigt en 
goed is voor 85% van de netto banengroei 
in de EU; onderstreept dat het mkb als 
eerste zou moeten profiteren van de 
openstelling van de markt, die het mkb 
zou helpen concurrerender te worden, 
omdat onnodige belemmeringen zouden 
worden afgeschaft en er een gunstig
ondernemingsklimaat voor de uitvoer zou 
ontstaan;

Or. fr

Amendement 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi

Ontwerpadvies Amendement

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb;

vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
problemen van het mkb en dat de 
oplossing van die problemen de 
verantwoordelijkheid blijft van het mkb en 
de betrokken lidstaten;

Or. fr

Amendement 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi - letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) onderzoek doen naar de impact van het 
TTIP op het mkb, maar ook op niet-
exporterende micro-ondernemingen die 
actief zijn op de nabijgelegen markten, 
voor wie deze overeenkomst zal leiden tot 
meer concurrentie.

Or. fr

Amendement 96
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(vi bis) ervoor zorgen dat een Raad of 
Forum voor samenwerking op het gebied 
van regelgeving die of dat op grond van 
het TTIP wordt ingesteld, het mkb een 
stem biedt die gelijk staat aan zijn 
toegevoegde waarde in het Europese bbp 
(57%)

Or. en

Amendement 97
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vi, letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

vi a) verwacht aanzienlijke voordelen voor 
kleine en middelgrote ondernemingen, in 
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het bijzonder op grond van de geplande 
vermindering van

non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
in de dienstensector;

Or. de

Amendement 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(vi bis) procedures vereenvoudigen en 
nieuwe mechanismen overwegen 
waarmee het mkb voordeel kan halen uit 
het TTIP;

Or. en

Amendement 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vi bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(vi bis) overwegen dat het TTIP negatief 
zal uitpakken voor de handel binnen de 
EU en daarom marktaandelen van het 
mkb in Europa zal verminderen;

Or. en

Amendement 100
Elmar Brok
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vii

Ontwerpadvies Amendement

vii) stappen ondernemen om
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

vii) prikkels creëren om vrijwillig 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te stimuleren, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

Or. de

Amendement 101
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vii

Ontwerpadvies Amendement

vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving zonder deze te vervangen 
en om de informatie en raadpleging van 
werknemers en vertegenwoordigers aan te 
moedigen;

Or. fr

Amendement 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vii

Ontwerpadvies Amendement

vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 

vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving maar deze in geen geval 
mag vervangen;

Or. fr

Amendement 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter vii

Ontwerpadvies Amendement

(vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

(vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

Or. en

Amendement 104
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vii

Ontwerpadvies Amendement

vii) stappen ondernemen om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen;

vii) stappen ondernemen om vrijwillig
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) te bevorderen, dat een aanvulling 
moet vormen op bestaande arbeids- en 
milieuwetgeving en deze niet mag 
vervangen; in het bijzonder mag het mkb 
niet tot MVO worden verplicht; zijn 
vrijwillige bijdrage heeft een 
voorbeeldfunctie;
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Or. de

Amendement 105
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vii, letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

vii a) is erg lovend over de liefdadigheid 
van ondernemingen - met name uit het 
mkb - in het kader van hun vrijwillige 
MVO-verbintenissen en zal dit 
engagement ook in het kader van het
TTIP beschermen en stimuleren; is van 
oordeel dat in een vrije maatschappij het 
mkb niet tot liefdadigheid gedwongen mag 
worden;

Or. de

Amendement 106
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt vii, letter b (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

vii b) veroordeelt corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; 
verzoekt de Commissie om deze 
onderwerpen in het debat over het TTIP 
aan de orde te stellen;

Or. de

Amendement 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
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Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 108
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) De beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) moet van 
deze overeenkomst worden uitgesloten, en 
van CETA en andere lopende EU-
handelsovereenkomsten. Een systeem 
voor de beslechting van geschillen tussen 
staten en het inschakelen van nationale 
rechtbanken zijn de meest geschikte 
instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen. Sociale en 
arbeidswetgeving, inclusief wetgeving die 
tot stand is gekomen middels collectieve 
overeenkomsten, mogen in geen geval in 
gevaar komen ten gevolge van geschillen 
over investeringen.

Or. en



AM\1052822NL.doc 55/81 PE551.779v03-00

NL

Amendement 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) tegenstand bieden aan opname van 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in het TTIP. In 
overeenkomsten met landen die 
beschikken over volledig functionerende 
rechtssystemen en waar geen risico's van 
politieke inmenging in de rechterlijke 
macht of rechtsweigering zijn vastgesteld, 
is ISDS niet noodzakelijk;

Or. en

Amendement 110
Jan Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) tegenstand bieden aan opname van 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in het TTIP. In 
overeenkomsten met landen die 
beschikken over volledig functionerende 
rechtssystemen en waar geen risico's van 
politieke inmenging in de rechterlijke 
macht of rechtsweigering zijn vastgesteld, 
is ISDS niet noodzakelijk;

Or. en



PE551.779v03-00 56/81 AM\1052822NL.doc

NL

Amendement 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) garanderen dat de slotovereenkomst 
geen mechanisme bevat voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS); en het
resultaat van de openbare raadpleging
respecteren, waaruit grote weerstand 
tegen ISDS is gebleken, in plaats van 
openbare steun voor een nieuwe invulling 
van ISDS; Is van oordeel dat ISDS 
democratisch goedgekeurde wetgeving 
ondermijnt die is ingevoerd om openbare 
belangen te waarborgen;

Or. en

Amendement 112
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt viii

Ontwerpadvies Amendement

viii) garanderen dat een overeenkomst over 
een regeling inzake de beslechting van 
geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

viii) garanderen dat ISDS uit de
overeenkomst wordt geschrapt, aangezien 
ISDS niet democratisch controleerbaar is 
en daarom wetgevers belet wetgeving aan 
te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. it
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Amendement 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) elke regeling inzake de beslechting 
van geschillen uit de overeenkomst 
uitsluiten naar aanleiding van de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), erkennen 
dat met een dergelijke regeling wordt 
gediscrimineerd tussen buitenlandse en 
binnenlandse investeerders;

Or. en

Amendement 114
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt viii

Ontwerpadvies Amendement

garanderen dat een overeenkomst over een 
regeling inzake de beslechting van 
geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

viii) garanderen dat een overeenkomst over 
een regeling inzake de beslechting van 
geschillen de resultaten van de openbare 
raadpleging over de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS) in acht neemt, volledig transparant 
en democratisch controleerbaar is, de 
mogelijkheid blijft bieden om geschillen 
voor te leggen aan de rechter en wetgevers 
niet belet voor hun landen wetgeving aan 
te nemen en te handhaven op het gebied 
van werkgelegenheidsbeleid;

Or. de
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Amendement 115
Jean Lambert, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch 
controleerbaar is en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen volledig rekening houdt met 
de resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), daarom 
beperkt is tot een regeling inzake de 
beslechting van geschillen tussen staten 
alleen en wetgevers niet belet wetgeving 
aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid; is dan ook 
steevast van mening dat een mogelijke 
TTIP-overeenkomst geen regeling inzake 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) dient te 
omvatten, aangezien het huidige niveau 
van investeringsbescherming in de EU en 
de VS ruim volstaat om rechtszekerheid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 116
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt viii

Ontwerpadvies Amendement

garanderen dat een overeenkomst over een 
regeling inzake de beslechting van 
geschillen rekening houdt met de resultaten 
van de openbare raadpleging over de 

viii) garanderen dat een overeenkomst over 
een regeling inzake de beslechting van 
geschillen rekening houdt met de resultaten 
van de openbare raadpleging over de 
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beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van
werkgelegenheidsbeleid;

beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers in geen geval belemmert 
of belet wetgeving aan te nemen op het 
gebied van werkgelegenheids- en sociaal 
beleid, en nagaan hoe regelgeving ter 
waarborging van de onafhankelijkheid 
van scheidsrechters kan worden opgezet;

Or. de

Amendement 117
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt viii

Ontwerpadvies Amendement

viii) garanderen dat een overeenkomst over 
een regeling inzake de beslechting van 
geschillen rekening houdt met de resultaten 
van de openbare raadpleging over de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

viii) garanderen dat een overeenkomst over 
een regeling inzake de beslechting van 
geschillen de superioriteit van de 
nationale rechtbanken waarborgt,
rekening houdt met de resultaten en de 
zorgen die naar voren zijn gekomen in de 
openbare raadpleging over de beslechting 
van geschillen tussen investeerders en 
staten (ISDS), ervoor zorgen dat iedere 
regeling inzake de beslechting van 
geschillen volledig transparant en 
democratisch controleerbaar is, de 
nationale wet- en regelgeving respecteert
en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. fr

Amendement 118
Anthea McIntyre



PE551.779v03-00 60/81 AM\1052822NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant, democratisch controleerbaar is, 
het recht van lidstaten op regulering 
expliciet maakt, en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. en

Amendement 119
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig
transparant, democratisch controleerbaar is, 
het recht van lidstaten op regulering en 
het uitstippelen van hun eigen beleid 
inzake economische ontwikkeling 
expliciet maakt, en wetgevers niet belet 
wetgeving aan te nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. en
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Amendement 120
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid;

(viii) garanderen dat een overeenkomst 
over een regeling inzake de beslechting 
van geschillen rekening houdt met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), volledig 
transparant en democratisch controleerbaar 
is en wetgevers niet belet wetgeving aan te 
nemen op het gebied van 
werkgelegenheidsbeleid; zowel op het 
gebied van werkgelegenheidsbeleid als op 
het gebied van de sociale politiek;

Or. sl

Amendement 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter viii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(viii bis) tegenstand bieden aan opname 
van de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in het TTIP. In de 
overeenkomst met de Verenigde Staten, 
die beschikken over volledig 
functionerende rechtssystemen en waar 
geen risico van politieke inmenging in de 
rechterlijke macht of rechtsweigering is 
vastgesteld, is ISDS niet noodzakelijk.

Or. en
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Amendement 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt viii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

viii bis) de Commissie erop wijzen dat zij 
het recht van de lidstaten om het ISDS-
mechanisme te reguleren, wel moet 
waarborgen, wetende dat de invoering van 
een dergelijk regelgevingsinstrument 
nuttig noch noodzakelijk is.

Or. fr

Amendement 123
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ix

Ontwerpadvies Amendement

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "negatieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen, met een 
voorbehoud voor gevoelige sectoren, wat 
niet alleen ruimte biedt voor meer 
transparantie en voorspelbaarheid voor 
exploitanten, en markttoegang in de VS 
aan Europese bedrijven, maar ook een 
levende overeenkomst waarborgt, waarin 
toekomstige diensten kunnen worden 
opgenomen; merkt op dat een dergelijke 
benadering niet mogelijk was met Canada 
in CETA;

Or. en



AM\1052822NL.doc 63/81 PE551.779v03-00

NL

Amendement 124
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ix

Ontwerpadvies Amendement

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "negatieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

Or. sl

Amendement 125
Elmar Brok

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ix

Ontwerpadvies Amendement

ix) stappen ondernemen om een benadering 
van "positieve lijsten" in de overeenkomst 
op te nemen;

ix) stappen ondernemen om een benadering 
van "negatieve lijsten" in de overeenkomst 
op te nemen;

Or. de

Amendement 126
Karima Delli, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ix

Ontwerpadvies Amendement

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" op te 
nemen in verband met zowel de 
markttoegang en de afspraken inzake 
nationale behandeling van het hoofdstuk 
in de overeenkomst betreffende handel in 
diensten en vestiging, en 
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onderhandelingen over dat hoofdstuk 
onmiddellijk stop te zetten tenzij dergelijke 
positieve lijsten worden overeengekomen; 

Or. en

Amendement 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ix

Ontwerpadvies Amendement

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" op te 
nemen met betrekking tot de liberalisering 
van diensten in de overeenkomst, waarbij 
diensten die worden opengesteld voor 
buitenlandse bedrijven uitdrukkelijk 
worden vermeld en nieuwe diensten 
worden uitgesloten

Or. en

Amendement 128
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ix

Ontwerpadvies Amendement

ix) stappen ondernemen om een benadering 
van "positieve lijsten" in de overeenkomst 
op te nemen;

ix) stappen ondernemen om 
ondubbelzinnig een benadering van 
"positieve lijsten" in de overeenkomst op te 
nemen waarbij de landen in staat worden 
gesteld de diensten en goederen vast te 
stellen die zij buiten de overeenkomst 
willen houden en iedere "ratchet-
clausule" op deze lijst kunnen schrappen 
als de landen willen terugkomen op 
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eerdere openstellingen voor concurrentie 
of activiteiten willen nationaliseren;

Or. fr

Amendement 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter ix

Ontwerpadvies Amendement

(ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

(ix) verzoeken om een benadering van 
"positieve lijsten" in de overeenkomst op te 
nemen en ervoor te zorgen dat 
overheidsdiensten van de werkingssfeer
van het TTIP worden uitgesloten;

Or. en

Amendement 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt ix

Ontwerpadvies Amendement

ix) stappen ondernemen om een 
benadering van "positieve lijsten" in de 
overeenkomst op te nemen;

ix) stappen ondernemen om de sociale 
aspecten in de diensten via "positieve 
lijsten" in de overeenkomst veilig te
stellen;

Or. fr

Amendement 131
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x
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Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen. De Commissie zou 
dit voor ogen moeten houden bij het 
opstellen van haar aanbevelingen inzake 
structuurbeleid voor de lidstaten. Ook 
moeten de bestaande 
financieringsmechanismen, zoals het 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, worden aangepast om de 
mogelijke negatieve gevolgen van het 
TTIP te ondervangen.

Or. en

Amendement 132
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x

Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie zal 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen; dit kan worden 
bereikt door de toewijzing van middelen 
uit het cohesiebeleid en het Europees 
fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, aangepast en met een 
versterkt budget.

Or. en

Amendement 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x

Ontwerpadvies Amendement

x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende
sectoren voortdurend worden bijgehouden 
en openbaar worden gemaakt, zodat de 
Commissie tijdig in actie kan komen om de 
betreffende sectoren, regio's of lidstaten te 
steunen en zodat de burgers, sociale 
partners en belanghebbenden 
geïnformeerd zijn over de reële en 
mogelijke gevolgen van deze 
overeenkomst.

Or. fr

Amendement 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x

Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen, door de toewijzing 
van middelen uit het cohesiebeleid en het 
Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, aangepast en met een 
versterkt budget, vóór het aangaan van de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x

Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen; Is van oordeel dat 
de onderhandelingen zijn gebaseerd op 
een gebrekkige en vertekende 
effectbeoordeling waarin de negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid, de 
verplaatsing van arbeidsplaatsen, de 
overheidsfinanciën en handelsverlegging 
niet in kaart zijn gebracht1;

__________________
1 De effectbeoordeling van het TTIP van 
de Commissie is gebaseerd op een analyse 
van het Centre for Economic Policy 
Research (CEPR). Uit een aantal 
onafhankelijke onderzoeken waarin de 
studie van het CEPR kritisch zijn 
beoordeeld, is echter naar voren gekomen 
dat de beweringen over groei en het 
creëren van arbeidsplaatsen in deze studie 
zijn overdreven. "Het bevat evenmin een 
adequate beoordeling van de risico's of 
nadelen," stelt het team voor 
effectbeoordeling van het Europees
Parlement (IMPA) (blz. 8 van de eerste 
beoordeling van het EP van de 
effectbeoordeling van de Commissie 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf )

Or. en

Amendement 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x

Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat er realistische
statistische projecties inzake 
baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren zijn, en deze voortdurend worden 
bijgehouden, zodat de Commissie tijdig in 
actie kan komen om de betreffende 
sectoren, regio's of lidstaten te steunen.

Or. en

Amendement 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x

Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren in iedere lidstaat voortdurend 
worden bijgehouden, zodat de Commissie 
tijdig in actie kan komen om de betreffende 
sectoren, regio's of lidstaten te steunen;

Or. en

Amendement 138
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x

Ontwerpadvies Amendement

x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 

x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
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zodat de Commissie tijdig in actie kan
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

zodat de lidstaten tijdig in actie kunnen
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

Or. it

Amendement 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x

Ontwerpadvies Amendement

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen. Het Europees fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
moet worden aangepast om de mogelijke 
negatieve gevolgen van het TTIP te 
ondervangen;

Or. en

Amendement 140
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x

Ontwerpadvies Amendement

x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen.

x) ervoor zorgen dat statistische projecties 
inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, 
zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's 
of lidstaten te steunen. De Commissie moet 
rekening houden met externe schokken en 
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crisisscenario's in haar projecties 
meenemen.

Or. fr

Amendement 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

x bis) zorgen voor een strikte 
wederkerigheid in de handelsvoorwaarden 
teneinde het Europese industriemodel te 
versterken, het mkb te beschermen, de 
werkgelegenheid te bevorderen en 
oneerlijke concurrentie te voorkomen, met 
name wat betreft de sociale normen.

Or. fr

Amendement 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) stappen ondernemen om ervoor te 
zorgen dat samenwerking op het gebied 
van regelgeving het recht van regeringen 
en het Europees Parlement om wetgeving 
op te stellen in het algemeen belang niet
inperkt. Er moeten stappen worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving niet leidt tot afzwakking van 
arbeidsnormen, waaronder normen voor 
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gezondheid en veiligheid. Gewaarborgd 
moet worden dat arbeids- en sociale 
normen niet worden behandeld als niet-
tarifaire belemmeringen. 
Belanghebbenden, waaronder sociale 
partners, moeten in een evenwichtige 
vertegenwoordiging worden betrokken bij 
het proces van samenwerking op het 
gebied van regelgeving.

Or. en

Amendement 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) In de bepalingen van het TTIP 
inzake overheidsopdrachten:

• moet de vrijheid van overheden op alle 
niveaus om overheidsdiensten naar eigen 
wens te organiseren, inclusief door 
interne en publiek-publieke 
samenwerking, in acht worden genomen;

• moet een bindende sociale clausule in 
het aanbestedingshoofdstuk worden 
opgenomen, met kruisverwijzingen naar 
de essentiële ILO-conventies zoals het 
geval is bij de Europese richtlijnen inzake 
aanbestedingen, en met gepaste 
handhavingsmechanismen (waarmee de
inachtneming van sociale wetgeving en 
collectieve overeenkomsten wordt 
gewaarborgd);

• moeten overheden ertoe worden 
aangespoord om alle criteria voor 
kwaliteit, maatschappij en milieu in 
overheidscontracten op te nemen om 
duurzame en eerlijke groei aan te 
zwengelen (en geen contracten toe te 
kennen op basis van de "laagste prijs").
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Or. en

Amendement 144
Karima Delli, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) ervoor zorgen dat nieuwe Europese 
regels die zijn goedgekeurd middels de 
herziening van richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten behouden blijven en 
worden bevorderd in het kader van 
lopende onderhandelingen, met name 
voor wat betreft toegang tot de markt voor 
overheidsopdrachten voor het mkb, de 
toekenningscriteria op basis van de beste 
waarde in plaats van de laagste prijs, de 
markten voor actoren in de sociale 
economie, de mogelijkheid voor 
aanbestedende overheden om samen te 
werken en samenwerkingsverbanden aan 
te gaan, en de drempels waaronder geen 
Europese of internationale regels gelden 
voor de tenuitvoerlegging van de 
aanbesteding;

Or. en

Amendement 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) stappen ondernemen om ervoor te 
zorgen dat samenwerking op het gebied 
van regelgeving het recht van regeringen 
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en het Europees Parlement om wetgeving 
op te stellen in het algemeen belang niet 
inperkt. Er moeten stappen worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving niet leidt tot afzwakking van 
arbeidsnormen, waaronder normen voor 
gezondheid en veiligheid. Gewaarborgd 
moet worden dat arbeids- en sociale 
normen niet worden behandeld als niet-
tarifaire belemmeringen of technische 
handelsbelemmeringen. 
Belanghebbenden, waaronder sociale 
partners, moeten in een evenwichtige 
vertegenwoordiging worden betrokken bij 
het proces van samenwerking op het 
gebied van regelgeving.

Or. en

Amendement 146
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) waarborgen dat voor 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving non-regressieclausules 
worden opgesteld en het recht van 
regeringen en het Europees Parlement om 
wetgeving op te stellen in het algemeen 
belang daarmee niet wordt ingeperkt. Er 
moeten stappen worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat samenwerking op het 
gebied van regelgeving niet leidt tot 
afzwakking van arbeidsnormen. 
Belanghebbenden, waaronder sociale 
partners, moeten in een evenwichtige 
vertegenwoordiging worden betrokken bij 
het proces van samenwerking op het 
gebied van regelgeving. Mogelijke 
onderhandelingen over Modus IV moeten 
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worden gebonden aan functionerende 
grensoverschrijdende samenwerking bij 
overheden en gerechtelijke instanties voor 
kwesties die werkgelegenheids- en 
arbeidswetgeving aangaan. Dit is een 
voorwaarde voor het waarborgen van 
volledige toepassing van bepalingen in 
collectieve overeenkomsten inzake lonen 
en arbeidsomstandigheden.

Or. en

Amendement 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) om te waarborgen dat het Europese 
sociale model de concurrentie met het 
Angelsaksische Amerikaanse kapitalisme 
kan overleven, moet de Commissie ervoor 
zorgen dat collectief gefinancierde 
overheidsdiensten en 
socialezekerheidsstelsels niet worden 
opgeofferd. Met het TTIP mag geen druk 
op lidstaten worden opgevoerd om 
openbare uitgaven in te perken, als een 
eenvoudige manier om economisch 
concurrerend te worden en investeerders 
een aantrekkelijk ondernemingsklimaat te 
bieden.

Or. en

Amendement 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

(x bis) afstappen van het op export 
gebaseerde groeimodel en andere 
manieren verkennen en vooropstellen 
waarmee broodnodige groei kan worden 
gestimuleerd en fatsoenlijke 
arbeidsplaatsen in de EU kunnen worden 
gecreëerd:

- anticyclische maatregelen bevorderen 
waarmee de binnenlandse vraag en de 
consumptie worden aangezwengeld en 
hoog inzetten; werkloosheid en sociale 
integratie

- de 1/20-regel voor schuldenverlichting 
intrekken;

- toestaan dat alle overheidsinvesteringen 
als fiscaal neutraal worden beschouwd 
voor het stabiliteits- en groeipact;

Or. en

Amendement 149
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x, letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

x a) ervoor zorgen dat beginselen inzake 
mensenrechten en democratie uit hoofde 
van alle overeengekomen bepalingen 
worden gewaarborgd; derhalve stappen 
ondernemen om een 
mensenrechtenclausule in de 
overeenkomst op te nemen;

Or. de

Amendement 150
Marita Ulvskog
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x bis) ervoor zorgen dat regeringen de 
kans krijgen sociaal en ecologisch 
verantwoord aanbestedingsbeleid goed te 
keuren. Bepalingen inzake 
aanbestedingen mogen regeringen er niet 
van weerhouden om in te spelen op de 
behoeften van de maatschappij en het 
milieu, en de mogelijkheid van het stellen 
van sociale eisen mag niet door de 
overeenkomst worden ingeperkt, zoals 
gesteld in de nieuwe EU-richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten. Voorts moet 
beleid inzake overheidsopdrachten 
aansluiten op ILO-conventie 94 
betreffende arbeidsclausules in 
overheidscontracten.

Or. en

Amendement 151
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

x bis) Er moet onmiddellijk actie worden 
ondernomen om agressieve fiscale 
planning, bijvoorbeeld door 
hoofdkwartieren over te brengen naar de 
andere kant van de Atlantische Oceaan 
omwille van concurrentieverstorende 
voorwaarden, aan te pakken.

Or. fr
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Amendement 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x ter) ervoor zorgen dat het 
werkplekbeginsel wordt gewaarborgd. 
Nationale arbeids- en sociale wetgeving 
en bepalingen in collectieve 
overeenkomsten moeten worden nageleefd 
bij tijdelijke uitzending en detachering 
van werknemers; de voorwaarden voor 
tijdelijke uitzending en detachering 
moeten duidelijk worden gedefinieerd in 
het TTIP;

Or. en

Amendement 153
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x ter) ervoor zorgen dat afspraken over 
de liberalisering van het verkeer van 
dienstpersoneel (Modus IV) zijn beperkt 
tot bepalingen waarmee desbetreffende 
EU-wetgeving volledig wordt nageleefd, 
waaronder de Europese richtlijn inzake 
gedetacheerde werknemers en de arbeids-
en sociale voorwaarden die daarin zijn
vastgelegd;

Or. en
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Amendement 154
Siôn Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x ter) ervoor zorgen dat de bepalingen 
van de EU-richtlijn inzake 
overheidsopdrachten en de verplichte 
sociale clausule in deze overeenkomst 
volledig worden toegepast. Regeringen 
moeten de kans krijgen sociaal en 
ecologisch verantwoord 
aanbestedingsbeleid goed te keuren. 
Bepalingen inzake aanbestedingen mogen 
regeringen er niet van weerhouden om in 
te spelen op de behoeften van de 
maatschappij en het milieu. Voorts moet 
beleid inzake overheidsopdrachten een 
verwijzing bevatten naar ILO-conventie 
94 een Aanbeveling 84 betreffende 
arbeidsclausules in overheidscontracten.

Or. en

Amendement 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x quater) ervoor zorgen dat regeringen 
de kans krijgen sociaal en ecologisch 
verantwoord aanbestedingsbeleid goed te 
keuren. Bepalingen inzake 
aanbestedingen mogen regeringen er niet 
van weerhouden om in te spelen op de 
behoeften van de maatschappij en het 
milieu. Voorts moet beleid inzake 
overheidsopdrachten aansluiten op ILO-
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conventie 94 betreffende arbeidsclausules 
in overheidscontracten.

Or. en

Amendement 156
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

x bis) preventieve maatregelen aannemen 
om de sectoren te beschermen waarin een 
daling van de werkgelegenheid als gevolg 
van het TTIP dreigt;

Or. it

Amendement 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt x ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x ter) de raad voor samenwerking op 
regelgevingsgebied afwijzen, aangezien 
hiervoor de democratische 
aansprakelijkheid ontbreekt, hierin geen 
vertegenwoordiging van meerdere 
belanghebbenden is gewaarborgd en de 
raad geen beoordelingen voorziet van de 
maatschappelijke effecten en de manier 
waarop nieuwe wet- en regelgeving zal 
uitwerken op de werk- en 
levensomstandigheden van burgers;

Or. en



AM\1052822NL.doc 81/81 PE551.779v03-00

NL

Amendement 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter x quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(x quater) een horizonbepaling invoegen 
die na 5 jaar in werking treedt en 
waarmee wordt gewaarborgd dat iedere 
daaropvolgende inwerkingtreding pas kan 
worden voorgesteld na een uitvoerige 
beoordeling van de effecten van de TTIP-
overeenkomst;

Or. en


