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Amendement 1
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de richtsnoeren van de EU voor 
de onderhandelingen over het trans-
Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap (TTIP) tussen de 
EU en de VS, die op 14 juni 20131 door de 
Raad zijn goedgekeurd en op 9 oktober 
2014 door de Raad zijn gederubriceerd en 
openbaar gemaakt,

– gezien de richtsnoeren van de EU voor 
de onderhandelingen over het trans-
Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap (TTIP) tussen de 
EU en de VS, die op 14 juni 2013 door de 
Raad unaniem zijn goedgekeurd en op 9 
oktober 2014 door de Raad zijn 
gederubriceerd en openbaar gemaakt,

__________________ __________________
1http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

1http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

Or. en

Amendement 2
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 168 tot en met 191 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en in het bijzonder 
het voorzorgsbeginsel zoals vastgesteld in 
artikel 191, lid 2,

Or. en
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Amendement 3
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Sociaal Handvest,

Or. en

Amendement 4
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring van 
16 november 2014 van de Amerikaanse 
president Barack Obama, 
Commissievoorzitter Jean-Claude 
Juncker, voorzitter van de Europese Raad 
Herman Van Rompuy, de Britse premier 
David Cameron, Bondskanselier Angela 
Merkel, de Franse president François 
Hollande, de Italiaanse premier Matteo 
Renzi en de Spaanse premier Mariano 
Rajoy, na hun ontmoeting in de marge 
van de G20-top in Brisbane, Australië5,

Schrappen

__________________
5 http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-1820_en.htm

Or. en
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Amendement 5
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door veertien lidstaten 
ondertekende brief aan 
Commissievoorzitter Jean-Claude 
Juncker van 21 oktober 2014, waarin zij 
zich krachtig uitspreken voor de opname 
van het mechanisme voor de beslechting 
van geschillen tussen investeerders en 
lidstaten in het TTIP;

Or. en

Amendement 6
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusie van de Raad over 
TTIP van 20 maart 2015,

Or. en

Amendement 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
aan de Commissie van 25 november 2014 
over transparantie in de TTIP-

– gezien het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 3 juli 
2014 in zaak C-350/12 P inzake de 
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onderhandelingen (C(2014)9052) en de 
besluiten van de Commissie van 25 
november 2014 over de publicatie van 
informatie over vergaderingen tussen leden 
van de Commissie en organisaties of 
zelfstandigen (C(2014)9051) en over de 
publicatie van informatie over 
vergaderingen tussen directeuren-generaal 
van de Commissie en organisaties of 
zelfstandigen (C(2014)9048),

toegang tot documenten van de 
instellingen, gezien de mededeling van de 
Commissie aan de Commissie van 25 
november 2014 over transparantie in de 
TTIP-onderhandelingen (C(2014)9052) en 
de besluiten van de Commissie van 25 
november 2014 over de publicatie van 
informatie over vergaderingen tussen leden 
van de Commissie en organisaties of 
zelfstandigen (C(2014)9051) en over de 
publicatie van informatie over 
vergaderingen tussen directeuren-generaal 
van de Commissie en organisaties of 
zelfstandigen (C(2014)9048),

Or. es

Amendement 8
Ska Keller, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het besluit van de Europese 
Ombudsman ter afsluiting van haar op 
eigen initiatief ingestelde onderzoek 
OI/10/2014/RA naar de Europese 
Commissie,

Or. en

Amendement 9
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (C-350/12 
P) van 3 juli 2014 inzake toegang tot 
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documenten van de instellingen, en gezien 
het besluit van de Europese Ombudsman 
ter afsluiting van haar op eigen initiatief 
ingestelde onderzoek (OI/10/2014/RA) 
naar de behandeling van verzoeken om 
informatie door de Europese Commissie 
en de toegang tot documenten 
(transparantie),

Or. en

Amendement 10
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de Commissie van 
13 januari 2015 over de openbare 
raadpleging online over 
investeringsbescherming en de beslechting 
van geschillen tussen investeerders en 
staten (ISDS) in het TTIP 
(SWD(2015)0003),

– gezien het verslag van de Commissie van 
13 januari 2015 over de openbare 
raadpleging online over 
investeringsbescherming en de beslechting 
van geschillen tussen investeerders en 
staten (ISDS) in het TTIP 
(SWD(2015)0003), uit het resultaat 
waarvan duidelijke weerstand tegen de 
opname van ISDS in het TTIP bleek,

Or. en

Amendement 11
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring van 
EU-commissaris Malmström en 
handelsvertegenwoordiger van de VS 
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Froman over openbare diensten van 20 
maart 2015,

Or. hr

Amendement 12
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HJEU), 
met name het arrest in de zaak C-
350/12[1], de adviezen 2/13[2] en 1/09[3],

Or. fr

Amendement 13
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Unesco-Verdrag betreffende 
de bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen van 20 
oktober 2005, en gezien artikel 167 van 
het VWEU - Derde deel: Het beleid en 
intern optreden van de Unie - Titel XIII: 
Cultuur,

Or. en
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Amendement 14
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de tekstvoorstellen die de EU voor 
bespreking met de VS in de TTIP-
onderhandelingsronden heeft ingediend, 
met name de voorstellen die 
gederubriceerd zijn en door de Commissie 
openbaar zijn gemaakt, o.a. de EU-
documenten "TTIP regulatory issues -
engineering industries" 
(Regelgevingskwesties in TTIP -
machinebouw)8, "Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence" 
(Proefmodel functionele equivalentie: 
voorstel voor een methodologie voor 
gelijkwaardigheid regelgeving 
automobielsector)9, en "Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP" (Hoofdstuk handel en duurzame 
ontwikkeling/arbeid en milieu: EU-
document met beschrijving van centrale 
vraagstukken en bouwstenen voor 
bepalingen in het TTIP)10, en de 
tekstvoorstellen over technische 
handelsbelemmeringen (TBT)11, sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SPS)12, 
facilitering van douane en handel13, kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's)14, 
mogelijke mededingingsbepalingen15, 
mogelijke bepalingen over 
staatsondernemingen en ondernemingen 
met bijzondere of exclusieve rechten16, 
mogelijke bepalingen over subsidies17, en 
geschillenbeslechting18,

– gezien de tekstvoorstellen die de EU voor 
bespreking met de VS in de TTIP-
onderhandelingsronden heeft ingediend, 
met name de voorstellen die 
gederubriceerd zijn en door de Commissie 
openbaar zijn gemaakt, o.a. de EU-
documenten "TTIP regulatory issues -
engineering industries" 
(Regelgevingskwesties in TTIP -
machinebouw)8, "Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence" 
(Proefmodel functionele equivalentie: 
voorstel voor een methodologie voor 
gelijkwaardigheid regelgeving 
automobielsector)9, "EU position on 
cosmetics" (EU-standpunt inzake 
cosmetica)9 bis en "Trade and sustainable 
development chapter/labour and 
environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP" (Hoofdstuk handel en duurzame 
ontwikkeling/arbeid en milieu: EU-
document met beschrijving van centrale 
vraagstukken en bouwstenen voor 
bepalingen in het TTIP)10, en de 
tekstvoorstellen over technische 
handelsbelemmeringen (TBT)11, sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SPS)12, 
facilitering van douane en handel13, kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's)14, 
mogelijke mededingingsbepalingen15, 
mogelijke bepalingen over 
staatsondernemingen en ondernemingen 
met bijzondere of exclusieve rechten16, 
mogelijke bepalingen over subsidies17, en 
geschillenbeslechting18,

__________________ __________________
8 8
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf
9 bis 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014
/may/tradoc_152470.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

Or. en

Amendement 15
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de tekstvoorstellen die de EU voor 
bespreking met de VS in de TTIP-
onderhandelingsronden heeft ingediend, 
met name de voorstellen die 
gederubriceerd zijn en door de Commissie 
openbaar zijn gemaakt, o.a. de EU-
documenten "TTIP regulatory issues -
engineering industries" 
(Regelgevingskwesties in TTIP -
machinebouw)8, "Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence" 
(Proefmodel functionele equivalentie: 
voorstel voor een methodologie voor 
gelijkwaardigheid regelgeving 
automobielsector)9, en "Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP" (Hoofdstuk handel en duurzame 
ontwikkeling/arbeid en milieu: EU-
document met beschrijving van centrale 
vraagstukken en bouwstenen voor 
bepalingen in het TTIP)10, en de 
tekstvoorstellen over technische 
handelsbelemmeringen (TBT)11, sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SPS)12, 
facilitering van douane en handel13, kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's)14, 
mogelijke mededingingsbepalingen15, 
mogelijke bepalingen over 
staatsondernemingen en ondernemingen 
met bijzondere of exclusieve rechten16, 
mogelijke bepalingen over subsidies17, en
geschillenbeslechting18,

– gezien de tekstvoorstellen die de EU voor 
bespreking met de VS in de TTIP-
onderhandelingsronden heeft ingediend, 
met name de voorstellen die 
gederubriceerd zijn en door de Commissie 
openbaar zijn gemaakt, o.a. de EU-
documenten "TTIP regulatory issues -
engineering industries" 
(Regelgevingskwesties in TTIP -
machinebouw)8, "Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence" 
(Proefmodel functionele equivalentie: 
voorstel voor een methodologie voor 
gelijkwaardigheid regelgeving 
automobielsector)9, en "Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the
TTIP" (Hoofdstuk handel en duurzame 
ontwikkeling/arbeid en milieu: EU-
document met beschrijving van centrale 
vraagstukken en bouwstenen voor 
bepalingen in het TTIP)10, en de 
tekstvoorstellen over technische 
handelsbelemmeringen (TBT)11, sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SPS)12, 
facilitering van douane en handel13, kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's)14, 
mogelijke mededingingsbepalingen15, 
mogelijke bepalingen over 
staatsondernemingen en ondernemingen 
met bijzondere of exclusieve rechten16, 
mogelijke bepalingen over subsidies17, 
geschillenbeslechting18 en initiële 
bepalingen inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied18bis,

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153022.pdf anuary/tradoc_153022.pdf
9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf
18 bis

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/february/tradoc_153120.pdf

Or. en

Amendement 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
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Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de tekstvoorstellen die de EU voor 
bespreking met de VS in de TTIP-
onderhandelingsronden heeft ingediend, 
met name de voorstellen die 
gederubriceerd zijn en door de Commissie 
openbaar zijn gemaakt, o.a. de EU-
documenten "TTIPregulatory issues -
engineering industries" 
(Regelgevingskwesties in TTIP -
machinebouw)8, "Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence"
(Proefmodel functionele equivalentie: 
voorstel voor een methodologie voor 
gelijkwaardigheid regelgeving 
automobielsector)9, en "Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP" (Hoofdstuk handel en duurzame 
ontwikkeling/arbeid en milieu: EU-
document met beschrijving van centrale 
vraagstukken en bouwstenen voor 
bepalingen in het TTIP)10, en de 
tekstvoorstellen over technische 
handelsbelemmeringen (TBT)11, sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SPS)12, 
facilitering van douane en handel13, kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's)14, 
mogelijke mededingingsbepalingen15, 
mogelijke bepalingen over 
staatsondernemingen en ondernemingen 
met bijzondere of exclusieve rechten of 
privileges16, mogelijke bepalingen over 
subsidies17, en geschillenbeslechting18,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

__________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153023.pdf.
10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf.
11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf.
12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf.
13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf.
14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf.
15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf.
16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf.
17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf.
18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf.

Or. es

Amendement 17
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité van de 
Regio's over "Het trans-Atlantisch 
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partnerschap voor handel en 
investeringen (TTIP)" (ECOS-V-063), dat 
is aangenomen tijdens de 110e zitting (11-
13 februari 2015), en gezien het advies 
van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over de "Trans-Atlantische 
handelsbetrekkingen en standpunten van 
het EESC over nauwere samenwerking en 
een mogelijk vrijhandelsakkoord tussen 
de EU en de VS",

Or. en

Amendement 18
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de Commissie 
over handels- en 
investeringsbelemmeringen 201519 bis,

__________________
19 bis

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153259.pdf

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Austrian 
Foundation for Development Research 
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"Assess TTIP: Assessing the Claimed 
benefits of the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP)" 
(Evaluatie van TTIP: beoordeling van de 
vermeende voordelen van het trans-
Atlantisch partnerschap voor handel en 
investeringen)19 ter,

__________________
19 ter 

http://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien working paper no. 14-03 van het 
Global Development and Environment 
Institute (Tufts University) "The Trans-
Atlantic Trade and Investment 
Partnership: European Disintegration, 
Unemployment and Instability" (Het 
trans-Atlantische partnerschap voor 
handel en investeringen: Europese 
desintegratie, werkloosheid en 
instabiliteit)19 quater,

__________________
19 quater

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP.pdf

Or. en
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Amendement 21
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het besluit van de Europese 
Ombudsman naar aanleiding van haar op 
eigen initiatief ingestelde onderzoek 
OI/10/2014/RA naar de Europese 
Commissie in verband met transparantie 
binnen de TTIP-onderhandelingen19 

quinquies,

__________________
19 quinquies 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cas
es/decision.faces/en/58668/html.bookmar
k

Or. en

Amendement 22
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's met de titel 
"Een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" 
COM(2011) 112.19 sexies

__________________
19 sexies http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/NL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0
112

Or. en

Amendement 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 
over het toekomstig Europees 
internationaal investeringsbeleid19septies,

__________________
19septiesAangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0141.

Or. de

Amendement 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 
over het toekomstig Europees 
internationaal investeringsbeleid19 octies,

__________________
19 octies Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0141.

Or. en
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Amendement 25
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het document getiteld 
"UNCTAD’s World Investment Report 
2014 - Investing in the SDGs: An Action 
Plan"19 nonies,

__________________
19 nonies 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_en.pdf

Or. en

Amendement 26
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Visum 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité van de 
Regio's "Het trans-Atlantisch 
partnerschap voor handel en 
investeringen" ECOS-V-063,

Or. en

Amendement 27
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Visum 13
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, in het 
bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met 
de Verenigde Staten20, van 23 mei 2013 
over de handels- en 
investeringsbesprekingen van de EU met 
de Verenigde Staten van Amerika21, van 12 
maart 2014 over het 
surveillanceprogramma van de NSA in de 
VS, toezichthoudende instanties in 
verschillende lidstaten en gevolgen voor 
de grondrechten van EU-burgers en voor 
de trans-Atlantische samenwerking op het 
gebied van justitie en binnenlandse 
zaken22, en van 15 januari 2015 over het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Ombudsman in 201323,

– gezien zijn eerdere resoluties, in het 
bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met 
de Verenigde Staten20, van 23 mei 2013 
over de handels- en 
investeringsbesprekingen van de EU met 
de Verenigde Staten van Amerika21, en van 
15 januari 2015 over het jaarverslag over 
de activiteiten van de Ombudsman in 
201323,

__________________ __________________
20 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53. 20 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53.
21 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0227.

21 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0227.

22 Aangenomen teksten, P7_TA-
PROV(2014)0230.
23 Aangenomen teksten, P8_TA-
PROV(2015)0009.

23 Aangenomen teksten, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Amendement 28
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, in het 
bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met 
de Verenigde Staten20, van 23 mei 2013 
over de handels- en 

– gezien zijn eerdere resoluties, in het 
bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met 
de Verenigde Staten20, van 23 mei 2013 
over de handels- en 
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investeringsbesprekingen van de EU met 
de Verenigde Staten van Amerika21, van 12 
maart 2014 over het 
surveillanceprogramma van de NSA in de 
VS, toezichthoudende instanties in 
verschillende lidstaten en gevolgen voor 
de grondrechten van EU-burgers en voor 
de trans-Atlantische samenwerking op het 
gebied van justitie en binnenlandse 
zaken22, en van 15 januari 2015 over het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Ombudsman in 201323,

investeringsbesprekingen van de EU met 
de Verenigde Staten van Amerika21, en van 
15 januari 2015 over het jaarverslag over 
de activiteiten van de Ombudsman in 
201323,

__________________ __________________
20 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53. 20 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53.
21 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0227.

21 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0227.

22 Aangenomen teksten P7_TA-
PROV(2014)0230.

22 Aangenomen teksten P7_TA-
PROV(2014)0230.

23 Aangenomen teksten, P8_TA-
PROV(2015)0009.

23 Aangenomen teksten, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Amendement 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties, in het 
bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met 
de Verenigde Staten13, van 23 mei 2013 
over de handels- en 
investeringsbesprekingen van de EU met 
de Verenigde Staten van Amerika14, van 12 
maart 2014 over het 
surveillanceprogramma van de NSA in de 
VS, toezichthoudende instanties in 
verschillende lidstaten en gevolgen voor 
de grondrechten van EU-burgers en voor 
de trans-Atlantische samenwerking op het 

– gezien zijn eerdere resoluties, in het 
bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met 
de Verenigde Staten13, van 23 mei 2013 
over de handels- en 
investeringsbesprekingen van de EU met 
de Verenigde Staten van Amerika14, en van 
15 januari 2015 over het jaarverslag over 
de activiteiten van de Ombudsman in 
20132,
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gebied van justitie en binnenlandse 
zaken1, en van 15 januari 2015 over het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Ombudsman in 20132,

__________________ __________________
1 Aangenomen teksten, P7_TA-
PROV(2014)0230.

1 Aangenomen teksten, P7_TA-
PROV(2014)0230.

13 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53. 13 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53. 
14 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0227.

14 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0227.

2 Aangenomen teksten, P8_TA-
PROV(2015)0009.

2 Aangenomen teksten, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. de

Amendement 30
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU US Joint Statement on 
Public Services (gezamenlijke verklaring 
van de EU en de VS over 
overheidsdiensten) van 20 maart 201523 

bis,

__________________
23 bis

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153264.pdf

Or. en

Amendement 31
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbevelingen van 6 januari 
2015 van de Europese Ombudsman voor 
een grotere transparantie van het TTIP,

Or. fr

Amendement 32
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de briefings die de Commissie 
voor en na iedere onderhandelingsronde 
aan het Parlement heeft gegeven,

Or. en

Amendement 33
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Visum 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van commissaris 
Malmström van 18 maart 2015 ten 
overstaan van de Commissie 
internationale handel over investeringen 
in het TTIP23 ter,

__________________
23 ter http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4624_en.htm

Or. en
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Amendement 34
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat export via handel en
groei via investeringen essentiële 
bevorderende factoren voor 
werkgelegenheid en economische groei 
zijn, waarvoor geen 
overheidsinvesteringen nodig zijn;

Or. en

Amendement 35
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 
Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring van 
commissaris Cecilia Malmström en de 
handelsvertegenwoordiger van de VS 
Michael Froman van 20 maart over het 
niet opnemen van overheidsdiensten in 
handelsovereenkomsten tussen de EU en 
de VS,

Or. en

Amendement 36
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name 
voordelen kan creëren voor kmo's, die 
meer nadelen ondervinden van non-
tarifaire handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

Or. en

Amendement 37
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat 
de doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 

A. overwegende dat het nagenoeg 
onmogelijk is dat een overeenkomst met 
de VS de herindustrialisering van Europa 
kan ondersteunen en het bbp van de EU 
kan laten stijgen; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst zowel kansen als 
nadelen kan creëren voor kmo's, die 
nadelen ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen in tegenstelling tot
grotere bedrijven, maar die, in verhouding 
tot Amerikaanse bedrijven, gebukt gaan 
onder een enorme belastingdruk;
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overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van 
standaarden, normen en voorschriften die 
wereldwijd ingang vinden, hetgeen ook 
voor derde landen van voordeel zou zijn;

Or. it

Amendement 38
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen door het afremmen van de 
verwoede concurrentie die is veroorzaakt 
door de technologieoverdrachten van de 
afgelopen decennia naar andere markten 
waarop ten nadele van de lokale productie 
werd geconcurreerd en ertoe kan bijdragen 
dat de doelstelling voor 2020 wordt 
gehaald, namelijk een verhoging van het 
door de industrie gegenereerde bbp van de 
EU van 15% naar 20%; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst met name 
kansen kan creëren voor kmo's, die meer 
nadelen ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

Or. fr
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Amendement 39
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden,
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa moet
ondersteunen en ertoe moet bijdragen dat 
de doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn en een 
fragmentatie van de wereldhandel zou 
moeten kunnen voorkomen;

Or. fr

Amendement 40
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 

A. overwegende dat een ambitieuze en 
evenwichtige overeenkomst met de VS de 
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herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, micro-
ondernemingen volgens de definitie in 
Aanbeveling van de Commissie 
2003/361/EG, clusters en netwerken van 
ondernemingen, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

Or. en

Amendement 41
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat 
de doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU 
van 15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 

A. overwegende dat een dergelijke
overeenkomst met de VS Amerikaanse 
bedrijven en financiële instellingen – die 
van een grotere manoeuvreerruimte op 
regelgevings- en financieel gebied 
profiteren dankzij een realistisch, 
onafhankelijk Amerikaans handelsbeleid 
gestoeld op de bescherming van de 
Amerikaanse nationale belangen – kan 
bevoordelen op de Europese markten en 
met name een bedreiging kan vormen 
voor kmo's, die meer nadelen ondervinden
van het gebrek aan onafhankelijk, 
nationaal, offensief handelsbeleid en het 
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economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

gebrek aan tarifaire en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld ook zou 
kunnen leiden tot de instelling van 
standaarden, normen en voorschriften die 
wereldwijd ingang vinden ten nadele van 
juridische bepalingen en nationale 
belangen;

Or. fr

Amendement 42
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat de Commissie 
aanvoert dat een ambitieuze overeenkomst 
met de VS de herindustrialisering van 
Europa zou kunnen ondersteunen en ertoe 
zou bijdragen dat de doelstelling voor 2020 
wordt gehaald, namelijk een verhoging van 
het door de industrie gegenereerde bbp van 
de EU van 15% naar 20%; overwegende 
dat de Commissie aanvoert dat het TTIP
met name kansen kan creëren voor kmo's, 
die meer nadelen ondervinden van 
bepaalde non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat de Commissie 
aanvoert dat een overeenkomst tussen de 
twee grootste economische blokken ter 
wereld potentieel zou bieden voor het 
opleggen van standaarden, normen en 
voorschriften op mondiaal niveau; 
overwegende dat enkele onafhankelijke 
effectbeoordelingsstudies ten aanzien van 
het TTIP negatieve economische en 
begrotingsgevolgen voor de Europese 
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Unie en haar lidstaten voorspellen;

Or. en

Amendement 43
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat 
de doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU 
van 15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat econometrische 
effectbeoordelingen van het TTIP tot zeer 
uiteenlopende resultaten leiden, waarvan 
sommige voorspellen dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en tegelijkertijd kan leiden 
tot aanhoudende en aanzienlijke verliezen 
van werkgelegenheid; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst met name 
kansen kan creëren voor kmo's die zich op 
de export richten en tegelijkertijd kan 
leiden tot grotere druk op kmo's die zich 
niet op de export richten en wier zorgen 
naar behoren in acht moeten worden 
genomen; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden;

Or. en

Amendement 44
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 
Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat een ambitieuze en 
evenwichtige overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

Or. en

Amendement 45
David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan 
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat deze
overeenkomst macro-economische kansen 
kan creëren, maar in acht moet nemen dat 
kmo's in vergelijking met grotere 
bedrijven meer nadelen ondervinden van 
een gebrek aan toegang tot krediet, een 
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overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

gebrek aan innovatie en culturele en 
taalbelemmeringen dan van non-tarifaire 
belemmeringen; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

Or. en

Amendement 46
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat het bbp van de Unie 
sterk afhankelijk is van handel en export 
alsmede van voordelen dankzij op regels 
gebaseerde handel en investeringen;
overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa moet
ondersteunen en ertoe moet bijdragen dat 
de doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%, door de trans-Atlantische 
handel in zowel goederen als diensten te 
versterken; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
moet creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld als doel 
heeft de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
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landen van voordeel zou zijn;

Or. en

Amendement 47
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van 
standaarden, normen en voorschriften die 
wereldwijd ingang vinden, hetgeen ook 
voor derde landen van voordeel zou zijn;

A. overwegende dat een ambitieuze 
overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa zal
ondersteunen en ertoe zal bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen 
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven;

Or. en

Amendement 48
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een ambitieuze A. overwegende dat een ambitieuze 
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overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa kan
ondersteunen en ertoe kan bijdragen dat de 
doelstelling voor 2020 wordt gehaald, 
namelijk een verhoging van het door de 
industrie gegenereerde bbp van de EU van 
15% naar 20%; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst met name kansen
kan creëren voor kmo's, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen dan grotere 
bedrijven; overwegende dat een 
overeenkomst tussen de twee grootste 
economische blokken ter wereld potentieel 
biedt voor de vaststelling van standaarden, 
normen en voorschriften die wereldwijd 
ingang vinden, hetgeen ook voor derde 
landen van voordeel zou zijn;

overeenkomst met de VS de 
herindustrialisering van Europa niet zal
ondersteunen, aangezien de energieprijzen 
in de VS lager zullen blijven, en er niet toe 
zal bijdragen dat de doelstelling voor 2020 
wordt gehaald, namelijk een verhoging van 
het door de industrie gegenereerde bbp van 
de EU van 15% naar 20%; overwegende 
dat een dergelijke overeenkomst schadelijk
kan zijn voor kmo's, die zonder 
bescherming nadelen zullen ondervinden 
van mededinging door grotere bedrijven; 
overwegende dat een overeenkomst tussen 
de twee grootste economische blokken ter 
wereld potentieel biedt voor de vaststelling 
van standaarden, normen en voorschriften 
die wereldwijd ingang vinden en waaraan
derde landen zich moeten aanpassen;

Or. en

Amendement 49
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. wijst op het fundamentele belang 
om tot een omvattende en ambitieuze 
overeenkomst te komen, aangezien 
Europa daardoor zijn 
handelsbetrekkingen met een van de 
grootste markten en meer betrouwbare 
democratische landen van de wereld 
aanzienlijk kan uitbreiden; overwegende 
dat deze overeenkomst een precedent voor 
toekomstige handelsakkoorden zal 
scheppen;

Or. en
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Amendement 50
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat negen lidstaten 
van de Europese Unie al een bilaterale 
overeenkomst met de VS hebben getekend 
en dat het TTIP kan uitgaan van de goede 
praktijken en beter kan inspelen op de 
door deze lidstaten ondervonden 
hindernissen;

Or. fr

Amendement 51
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 
Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
relatief meer nadelen ondervinden van 
bureaucratische lasten en administratieve 
kosten als gevolg van tarifaire en non-
tarifaire handelsbelemmeringen dan grote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de afschaffing van 
tarieven tussen de EU en de VS 
rechtstreeks leidt tot een verlies aan 
inkomsten voor de EU-begroting in eigen 
middelen ten bedrage van enkele 
miljarden euro;

Or. en

Amendement 53
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in tal van sectoren 
nagenoeg geen sprake is van tarifaire 
handelsbelemmeringen tussen de VS en 
de EU en dat een trans-Atlantische 
handelsovereenkomst bijgevolg 
voornamelijk betrekking zal hebben op de 
Amerikaanse en Europese normen 
waarmee de wetgever tegemoet komt aan 
economische, sociale, milieu- en 
maatschappelijke vraagstukken;

Or. fr

Amendement 54
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een omvattend en 
ambitieus TTIP waarschijnlijk 
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geopolitieke effecten zal hebben door de 
versterking van een op regels gebaseerd 
mondiaal handelssysteem, de 
diversifiëring van de export van de EU en 
de versterking van de trans-Atlantische 
betrekkingen tussen de twee grootste en 
meest open economische blokken ter 
wereld, die zijn gebaseerd op een 
wederzijdse verbintenis tot eerbiediging 
van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden alsmede tot het 
handhaven van normen en versterken van 
onze waarden op mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 55
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een overeenkomst 
tussen de twee grootste economische 
blokken ter wereld potentieel biedt voor de 
vaststelling van standaarden, normen en 
voorschriften die wereldwijd ingang 
zouden kunnen vinden, hetgeen ook voor 
derde landen, ontwikkelingslanden in het 
bijzonder, van voordeel zou zijn; 
overwegende dat het niet bereiken van een 
overeenkomst andere derde landen met 
andere normen en waarden de 
gelegenheid zal geven om deze rol op zich 
te nemen;

Or. en

Amendement 56
Ramon Tremosa i Balcells
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. erkent dat de belangrijkste 
begunstigden van het TTIP kmo's kunnen 
zijn, aangezien grote ondernemingen 
schaalvoordelen hebben waardoor ze 
gemakkelijker markten aan beide zijden 
van de Atlantische Oceaan kunnen 
betreden; kmo's beschikken niet over de 
financiële, juridische en personele 
middelen om met verschillen in 
regelgeving en andere 
handelsbelemmeringen om te kunnen 
gaan;

Or. en

Amendement 57
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. merkt op dat gezien de 
democratische trends in bepaalde 
lidstaten, de hoge werkloosheidsniveaus, 
het ontbreken van binnenlandse vraag en 
de hoge schuldenlast van verschillende 
lidstaten, economische groei niet bereikt 
kan worden via meer overheidsschulden, 
maar enkel door het openen van nieuwe 
markten, wat betekent dat handel het 
voorkeurshulpmiddel voor groei moet 
zijn;

Or. en

Amendement 58
Helmut Scholz
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namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het creëren van 
een trans-Atlantische interne markt al 
twee decennia wordt ondersteund door de
Trans-Atlantische Ondernemersdialoog 
(TABD), omdat dit voordeel zou opleveren 
voor grote en invloedrijke 
ondernemingen, mede binnen de 
financiële sector, ten nadele van kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
overheidsbegrotingen, die de kosten van 
aanpassing dragen; overwegende dat de 
VS en de EU op dit moment zonder TTIP 
reeds elkaars belangrijkste 
handelspartners zijn, waarbij lage 
tarieven in de meeste sectoren worden 
toegepast en de handelsbalans continu in 
het voordeel van de EU is; overwegende 
dat de EU haar handelspartners verder 
zou moeten diversifiëren met de nadruk 
op de versterking van haar waarden en 
doelstellingen in termen van duurzame 
productie, sociale en arbeidsrechten, 
milieubescherming en culturele 
diversiteit;

Or. en

Amendement 59
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat verschillende 
geschiedenissen, culturen en 
machtsverhoudingen aan deze normen 
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ten grondslag liggen, dat deze normen 
zowel qua benadering als qua respons 
uiteenlopen, dat zij in verschillende 
wetgevings- en administratieve kaders 
worden toegepast en dat een onderlinge 
afstemming van deze normen op grond 
van een handelsovereenkomst hun hele 
kader uit evenwicht kan brengen en de 
relevantie ervan volledig kan tenietdoen 
door ze ondoeltreffend te maken, 
waardoor het werk van de wetgever aldus 
wordt tenietgedaan;

Or. fr

Amendement 60
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de recente crises 
langs de grenzen van de EU en de 
ontwikkelingen wereldwijd aantonen dat 
het noodzakelijk is om te investeren in 
mondiale governance en een op regels en 
waarden gebaseerd systeem;

Or. en

Amendement 61
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat een 
uitgebreide handelsovereenkomst met de 
VS de bevoegdheid van zowel de Europese 
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als de nationale wetgever om wetten uit te 
vaardigen kan beperken, waardoor de 
soevereiniteit van de burgers wordt 
ondermijnd, de democratische 
grondslagen van het Europees project aan 
het wankelen worden gebracht, de 
hefboommechanismen ervan in het 
gedrang komen en het spectrum van 
Europese beleidslijnen verloren gaat in 
een economische eenheid waar geen 
ruimte meer is voor het politieke aspect;

Or. fr

Amendement 62
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de sluiting van 
een vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en de VS onverenigbaar lijkt met de 
bevordering van een Europese Unie die 
zelf over haar lot beschikt en opkomt voor 
haar doelen op het gebied van 
milieubescherming, toepassing van het 
voorzorgsbeginsel, sociale cohesie, 
fatsoenlijk werk, bescherming van de 
burgerlijke vrijheden met name met 
betrekking tot gegevensbescherming, 
toegang tot gezondheidsdiensten, 
cultuurbeleid en culturele 
verscheidenheid, voedselveiligheid en 
behoud van landbouw in gezinsbedrijven; 
overwegende dat de terugdringing van 
bepaalde overbodige regelgeving en 
verschillen dient te worden ingebed in 
multilaterale processen en niet in een 
bilaterale vrijhandelsovereenkomst;

Or. en
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Amendement 63
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de negatieve 
gevolgen van Russische sancties voor 
exporteurs in de EU de Commissie 
moeten aansporen om meer te doen om 
nieuwe markten voor grote en kleine EU-
bedrijven te ontsluiten;

Or. en

Amendement 64
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
handelsvertegenwoordiger van de VS elk 
jaar kritiek levert op de regelgeving van 
de EU en de lidstaten op het gebied van 
milieubescherming, voedselveiligheid en 
voorlichting aan de consument, alsook de 
toepassing van het voorzorgsbeginsel;

Or. en

Amendement 65
Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende de geringe 
transparantie van de effectbeoordelingen 
ten aanzien van de trans-Atlantische 
overeenkomst en het gebrek aan analyses 
en bezinning over deze nieuw soort 
overeenkomst, terwijl deze aanzienlijke 
gevolgen kan hebben voor de Europese 
landbouw-, industrie- en dienstensector 
en voor de rechten van Europese 
werknemers, consumenten en burgers;

Or. fr

Amendement 66
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. acht de doelstelling van de 
afronding van de onderhandelingen tegen 
eind 2015, zoals aangekondigd door de 
staatshoofden op de Raad van 19 en 20 
maart, onrealistisch en 
onverantwoordelijk;

Or. fr

Amendement 67
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de B. overwegende dat het gezien de 
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toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
onderhandelaars en beleidsmakers de 
interactie tussen deze markten vormgeven; 
overwegende dat behoorlijke handelsregels 
essentieel zijn voor het scheppen van 
toegevoegde waarde in Europa, aangezien 
de industriële productie deel uitmaakt van 
wereldwijde waardeketens; hiertoe moet 
de kwestie van de regels inzake de 
oorsprong van producten duidelijk 
worden vastgesteld, zowel wat betreft de 
plaats van productie als de mate van 
verwerking van de producten die op grond 
van het TTIP op de markt zullen 
circuleren;

Or. fr

Amendement 68
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde 
waarde in Europa, aangezien de 
industriële productie deel uitmaakt van 
wereldwijde waardeketens;

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten -, en terwijl de 
handelsbalansen van de lidstaten sterk 
verschillen, van cruciaal belang is dat de 
handelsregels van de lidstaten 
onafhankelijk worden opgesteld teneinde 
deze nauwer te doen aansluiten op de 
nationale belangen;

Or. fr
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Amendement 69
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten – tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten – tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten – van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens, maar dat het beleid van de 
Europese instellingen maar al te vaak 
aanzet tot het verplaatsen van de 
productiesector naar derde landen;

Or. it

Amendement 70
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
de parlementen en het maatschappelijk
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markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

middenveld de interactie tussen deze 
markten vormgeven, en dat er regelgeving 
wordt vastgesteld voor 
bewaringsomstandigheden, productie en 
consumptie; overwegende dat behoorlijke 
handelsregels bevorderlijk zijn voor het 
scheppen van toegevoegde waarde, en dat 
de tenuitvoerlegging van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
van de Verenigde Naties van 
fundamenteel belang is, aangezien de 
industriële productie deel uitmaakt van 
wereldwijde waardeketens;

Or. en

Amendement 71
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten bevorderen en vormgeven; 
overwegende dat behoorlijke handelsregels 
essentieel zijn voor het scheppen van 
toegevoegde waarde in Europa, aangezien 
de industriële productie deel uitmaakt van 
wereldwijde waardeketens;

Or. de

Amendement 72
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels en opheffing 
van onnodige belemmeringen essentieel 
zijn voor het scheppen van toegevoegde 
waarde in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

Or. en

Amendement 73
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 
Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 
Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde 
waarde in Europa, aangezien de 
industriële productie deel uitmaakt van 

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten van cruciaal belang is dat 
Europa profiteert van deelname aan 
mondiale toeleveringsketens, en dat er 
tegelijkertijd een sterke, concurrerende en 
gediversifieerde industriële basis in 
Europa wordt gehandhaafd en 
uitgebouwd;
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wereldwijde waardeketens;

(Omwille van de samenhang met 
overweging A dient de Europese 
toegevoegde waarde niet uitsluitend 
gebaseerd te zijn op bijv. de kosten van het 
in de handel brengen, opslaan en/of 
distribueren van ingevoerde goederen. 
Daarnaast dienen de in de resolutie 
aangevoerde gegevens vergezeld te gaan 
van een bronvermelding. Het TTIP dient 
eerst en vooral de handel te bevorderen in 
goederen die in de EU of de VS zijn 
geproduceerd, maar ingevoerde goederen 
worden alleen omgepakt/van nieuwe 
etiketten voorzien/in elkaar gezet in de EU 
of de VS.)

Or. en

Amendement 74
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde 
waardeketens;

B. overwegende dat het gezien de 
toenemende verwevenheid van de 
wereldmarkten - tot wel 40% van de 
Europese industrieproducten wordt 
vervaardigd op basis van ingevoerde 
basisproducten - van cruciaal belang is dat 
beleidsmakers de interactie tussen deze 
markten vormgeven; overwegende dat 
behoorlijke handelsregels essentieel zijn 
voor het scheppen van toegevoegde waarde 
in Europa, aangezien de industriële 
productie in toenemende mate deel 
uitmaakt van wereldwijde waardeketens;

Or. en
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Amendement 75
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de succesvolle 
totstandbrenging van een trans-
Atlantische markt zowel de EU als de VS 
een historische kans biedt om in de 
volgende fase van de mondialisering 
samen met traditionele en gelijkgestemde 
partners "Gouden standaards" vast te 
stellen op basis van vergelijkbare 
waarden, en zodoende de veiligheid en 
samenwerking met de trans-Atlantische 
partners te bevorderen in een wereld 
waarin het aantal conflicten almaar 
toeneemt en in het licht van de 
onveiligheid die Europa omringt, in plaats 
van geopolitieke belangen over te laten 
aan de trans-Pacifische regio en bijgevolg 
Europa's positie te verzwakken terwijl 
haar waarden en veiligheid als gevolg van 
diverse conflicten steeds meer in het 
gedrang komen;

Or. en

Amendement 76
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat op dit moment 
62% van de handel in de EU bestaat uit 
transacties binnen de EU, terwijl 
beoordelingsstudies voorspellen dat het 
TTIP zal leiden tot een afname met 30% 
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van de handel binnen de EU en 
producenten in de EU, met name kmo's, 
zal blootstellen aan hevige concurrentie 
van producenten in de VS in tal van 
sectoren die profiteren van relatief lagere 
productiekosten als gevolg van minder 
strenge normen op het gebied van milieu,
consumentenveiligheid en arbeid, alsmede 
toegang tot goedkope energie die op niet 
duurzame wijze is verkregen, bijvoorbeeld 
door middel van fracking;

Or. en

Amendement 77
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat volgens de 
berekeningen van de Europese Commissie 
diensten 35,5% van de uitvoer van de EU 
naar de VS en 42,7% van de uitvoer van 
de VS naar de EU uitmaken in 2013; 
overwegende dat dit percentage 
aanzienlijk hoger zou uitvallen dan 50% 
indien de met diensten verband houdende 
inhoud van de uitvoer van goederen in 
aanmerking zou worden genomen; 
overwegende dat het overgrote deel van de 
buitenlandse directe investeringen van de 
EU in de VS en van de VS in de EU in de 
dienstensector wordt gedaan, dient in een 
ambitieuze overeenkomst het belang van 
diensten voor de trans-Atlantische handel 
te worden erkend;

Or. en

Amendement 78
Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-
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Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de pogingen van 
de EU om de problemen in verband met 
de klimaatverandering, 
milieubescherming en 
consumentenveiligheid aan te pakken 
hebben geleid tot hoge administratieve 
kosten voor bedrijven in de EU, gevoegd 
bij de hoge prijzen voor grondstoffen en 
elektriciteit, die - indien zij niet als 
onderdeel van het TTIP worden 
behandeld - de productieverplaatsing, de 
deïndustrialisering en het verlies van 
werkgelegenheid kunnen versnellen en 
daarmee de doelstellingen van de EU op 
het gebied van de reïndustrialisering en 
werkgelegenheid in gevaar brengen, en de 
doodsteek zullen betekenen voor 
uitgerekend de beleidsdoelstellingen van 
de EU-regelgeving;

Or. en

Amendement 79
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat wordt erkend dat 
het TTIP grote gevolgen zal hebben voor 
de handel binnen de EU en zal leiden tot 
een vermindering van de handelsstromen 
tussen alle EU-landen, die in sommige 
gevallen wel 40% kan bedragen; 
overwegende dat dit kan leiden tot een 
verdere desintegratie van Europa en met 
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name de 87% niet-exporterende kmo's in 
Europa zal treffen die in sterke mate 
afhankelijk zijn van de binnenlandse 
handel en de handel binnen de EU;

Or. en

Amendement 80
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat 87% van de ruim 
20 miljoen kmo's in de EU afhankelijk is 
van de binnenlandse vraag en niet actief 
is in de internationale handel, en dat een 
verdere ontwikkeling van de lokale, 
regionale en Europese interne markt voor 
hen een veel hogere prioriteit heeft;

Or. en

Amendement 81
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 

C. overwegende dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
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handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht;

Or. en

Amendement 82
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen en 
hoogwaardige consumentenbescherming 
te waarborgen;

Or. en
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Amendement 83
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering; overwegende dat een 
overeenkomst geen betrekking mag 
hebben op de verlaging van tarieven, maar 
uitsluitend op de grenzen van de non-
tarifaire handelsbelemmeringen; 
overwegende dat een overeenkomst een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

Or. it

Amendement 84
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 

C. overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst niet 
alleen een kans biedt om op de nadruk te 
leggen op de verlaging van tarieven en 
non-tarifaire handelsbelemmeringen, maar 
ook om de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming te brengen met de 
strengste normen;
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tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

Or. en

Amendement 85
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de openstelling van 
de markt en de groei van de handel in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor het 
benadrukken van het algemeen belang 
middels de bescherming van werknemers, 
consumenten, bedrijven en het milieu; 
overwegende dat een sterke en ambitieuze 
handelsovereenkomst een kans biedt om 
een kader tot stand te brengen waarbinnen 
de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, waarbij tevens nieuwe 
normen worden vastgesteld, teneinde 
fiscale, sociale en milieudumping te 
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voorkomen;

Or. fr

Amendement 86
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met een onvoldoende 
gereguleerde mondialisering en dat een 
handelsovereenkomst waarin wordt 
gestreefd naar nog meer deregulering 
door opheffing of verlaging van 
voornamelijk bestaande en toekomstige 
non-tarifaire belemmeringen schade zou 
toebrengen aan de rechten van 
werknemers en consumenten, terwijl grote 
ondernemingen en investeringsfondsen 
deze vorm van liberalisering nog verder 
naar hun hand zouden zetten; 
overwegende dat er behoefte is aan een 
samenwerkingsovereenkomst die is 
gericht op de bescherming van 
werknemers, consumenten en het milieu; 
overwegende dat een handelsovereenkomst 
slechts een aanvulling kan zijn op een 
dergelijke grote inspanning om de 
regelgeving mondiaal in overeenstemming 
te brengen met de strengste normen, 
teneinde sociale en milieudumping te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 87
Marine Le Pen
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste 
normen wordt gebracht, teneinde sociale 
en milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een 
handelsovereenkomst van die omvang een 
liberalisering zou kunnen bevorderen die 
een bedreiging zou vormen voor
werknemers, consumenten, het milieu, 
strategische nationale economische 
activiteiten en nationale openbare 
diensten;

Or. fr

Amendement 88
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van onvoldoende 
gereguleerde mondialisering en dat een 
hecht doortimmerde handelsovereenkomst 
ertoe zou kunnen bijdragen de 
liberalisering in goede banen te leiden; 
overwegende dat een dergelijke 
overeenkomst niet alleen gericht mag zijn 
op de verlaging van tarieven en non-
tarifaire handelsbelemmeringen, maar ook 
een instrument moet zijn voor de 



PE552.035v01-00 58/95 AM\1054991NL.doc

NL

van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

bescherming van werknemers,
ondernemers, consumenten en het milieu; 
overwegende dat een sterke en ambitieuze 
handelsovereenkomst een kans biedt om 
een kader tot stand te brengen waarbinnen 
de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

Or. de

Amendement 89
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van een voortdurend 
evoluerende mondialisering en dat een 
hecht doortimmerde handelsovereenkomst 
ertoe zou kunnen bijdragen de 
verstrekkende gevolgen van de 
liberalisering in goede banen te leiden; 
overwegende dat een dergelijke 
overeenkomst niet alleen gericht mag zijn 
op de verlaging van tarieven en non-
tarifaire handelsbelemmeringen, maar ook 
een instrument moet zijn voor de 
bescherming van werknemers, 
consumenten en het milieu; overwegende 
dat een sterke en ambitieuze 
handelsovereenkomst een kans biedt om 
een kader tot stand te brengen waarbinnen 
de regelgeving mondiaal in
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

Or. de
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Amendement 90
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de regulering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen; 
overwegende dat gedurende de eerste 
twintig maanden van de 
onderhandelingen evenwel vooral 
aandacht blijkt te zijn besteed aan de wens 
van de industrie om de kosten te verlagen;

Or. en

Amendement 91
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 

C. overwegende dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
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mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

zou moeten bijdragen de liberalisering van 
de handel te bevorderen, met handhaving 
van normen en waarden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook de 
bescherming van werknemers, 
consumenten en het milieu dient te 
waarborgen; overwegende dat een sterke 
en ambitieuze handelsovereenkomst een 
kans biedt om een kader tot stand te 
brengen waarbinnen mondiaal de strengste 
normen worden vastgesteld in 
overeenstemming met de waarden die aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan 
worden gehandhaafd en gekoesterd;

Or. en

Amendement 92
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wij geconfronteerd 
worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen de liberalisering in 
goede banen te leiden; overwegende dat 
een dergelijke overeenkomst niet alleen 
gericht mag zijn op de verlaging van 
tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een 
instrument moet zijn voor de bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu; overwegende dat een sterke en 
ambitieuze handelsovereenkomst een kans 
biedt om een kader tot stand te brengen 
waarbinnen de regelgeving mondiaal in 
overeenstemming met de strengste normen 

C. overwegende dat de EU geconfronteerd 
wordt met een snel evoluerend beeld van 
mondialisering en dat een hecht 
doortimmerde handelsovereenkomst ertoe 
zou kunnen bijdragen ervoor te zorgen dat 
de liberalisering positieve spill-
overeffecten heeft; overwegende dat een 
dergelijke overeenkomst niet alleen gericht 
mag zijn op de verlaging van tarieven en 
non-tarifaire handelsbelemmeringen, maar
ook een instrument moet zijn voor de 
bescherming van werknemers, 
consumenten en het milieu; overwegende 
dat een sterke en ambitieuze 
handelsovereenkomst een kans biedt om 
een kader tot stand te brengen waarbinnen 
de regelgeving mondiaal in 
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wordt gebracht, teneinde sociale en 
milieudumping te voorkomen;

overeenstemming met de strengste normen 
wordt gebracht, gelet op de 
gemeenschappelijke doelstelling te zorgen 
voor vrije en open concurrentie onder 
gelijke voorwaarden;

Or. en

Amendement 93
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat een mogelijke 
toename van de handelsstromen de 
behoefte aan vermindering van de 
emissies en de internationalisering van de 
externe kosten in de vervoersector, voor 
wat betreft luchtvaart, scheepvaart en 
wegvervoer, versterkt;

Or. en

Amendement 94
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de door de 
Commissie voorgestelde 
geïnstitutionaliseerde samenwerking op 
het gebied van regulering de wetgevende 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement evenals van nationale 
parlementen schaadt en dan ook een 
zorgwekkend effect heeft op de toepassing 
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van de waarden van de Unie zoals 
vastgelegd in artikel 2 VEU;

Or. en

Amendement 95
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in de 
landbouwsector een verlaging van de 
tariefbelemmeringen noodzakelijkerwijs 
gepaard moet gaan met de afschaffing of 
een aanzienlijke verlaging van de 
buitensporig belastende SFS- en THB-
maatregelen die door de VS worden 
getroffen, zodat landbouwproducenten uit 
de EU van daadwerkelijke toegang tot de 
Amerikaanse markt profiteren;

Or. en

Amendement 96
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 
grotere schaalvoordelen op een markt met 
850 miljoen consumenten;

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 
grotere schaalvoordelen op een potentiële 
gemeenschappelijke markt met 850 
miljoen consumenten;
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Or. en

Amendement 97
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 
grotere schaalvoordelen op een markt met 
850 miljoen consumenten;

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van zowel de 
consument als het bedrijfsleven zijn, 
aangezien gemeenschappelijke normen 
zullen bijdragen tot grotere 
schaalvoordelen op een markt met 850 
miljoen consumenten, hetgeen leidt tot een 
verlaging van de kosten en alle partijen 
ten goede komt;

Or. en

Amendement 98
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 
grotere schaalvoordelen op een markt met 
850 miljoen consumenten;

D. overwegende dat de bestaande strenge 
normen in de regelgeving van de EU en de 
lidstaten, alsook de bestaande regelgeving 
op gebieden waar de VS of de deelstaten 
voorop liggen, in het belang van de 
consument zijn en dienen te worden 
opgenomen in een gemeenschappelijke 
doelstelling in het kader van parallelle 
wetgevingsprocedures, aangezien hogere 
kosten als gevolg van strengere normen 
worden gecompenseerd door grotere 
schaalvoordelen op een markt met 850 
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miljoen consumenten; overwegende dat is 
gebleken dat de deregulering heeft geleid 
tot uitzonderlijk hoge kosten voor de 
begroting als gevolg van een toename van 
gezondheidsproblemen, onveiligheid, 
schade aan het milieu en financiële 
instabiliteit;

Or. en

Amendement 99
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 
grotere schaalvoordelen op een markt met 
850 miljoen consumenten;

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, omdat de hogere kosten als 
gevolg van strengere normen 
gemakkelijker worden gecompenseerd 
door grotere schaalvoordelen op een markt 
met 850 miljoen consumenten;

Or. de

Amendement 100
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn en ook vanuit economisch 
oogpunt zinvol zijn, omdat de hogere 
kosten als gevolg van strengere normen 
worden gecompenseerd door grotere 
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grotere schaalvoordelen op een markt met 
850 miljoen consumenten;

schaalvoordelen op een markt met 850 
miljoen consumenten;

Or. en

Amendement 101
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar ook vanuit 
economisch oogpunt zinvol zijn, omdat de 
hogere kosten als gevolg van strengere 
normen worden gecompenseerd door 
grotere schaalvoordelen op een markt met 
850 miljoen consumenten;

D. overwegende dat gemeenschappelijke 
strenge normen in het belang van de 
consument zijn, maar dat convergentie ook 
vanuit economisch oogpunt zinvol is, 
omdat de hogere kosten als gevolg van 
strengere normen kunnen worden 
gecompenseerd door grotere 
schaalvoordelen op een markt met 850 
miljoen consumenten;

Or. en

Amendement 102
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de diversiteit van 
de energievoorziening cruciaal is voor de 
Europese Unie en dat het TTIP een 
drijvende kracht zou kunnen vormen 
achter de ontwikkeling van een trans-
Atlantisch strategisch partnerschap op het 
gebied van energie;

Or. fr
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Amendement 103
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de landbouw een 
belangrijke component en een gevoelige 
sector is in de TTIP-onderhandelingen, 
en dat de Commissie zich op dit gebied 
tijdens de onderhandelingen moet inzetten 
om een betere toegang tot de Amerikaanse 
markt in diverse sectoren veilig te stellen 
en tegelijkertijd de kwestie van de niet-
tarifaire belemmeringen op te lossen en 
de belangen van gevoelige sectoren van de 
EU te beschermen;

Or. it

Amendement 104
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er grote 
verschillen zijn tussen de arbeidsmarkten 
van de EU en de VS; overwegende dat het 
noodzakelijk is om te erkennen dat het 
TTIP tot een verplaatsing van 1,3 miljoen 
werknemers in heel Europa zal leiden en 
alle noodzakelijke maatregelen te treffen 
om langdurige en aanzienlijke 
aanpassingskosten op de arbeidsmarkt op 
te vangen;

Or. en
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Amendement 105
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU evenwel niet zal 
oplossen, gezien de hoge werkloosheid; de 
zwakke binnenlandse vraag en de hoge 
schuldenlast van diverse lidstaten, en dat 
economische groei niet kan worden 
verwezenlijkt door de overheidsschuld te 
verhogen, maar alleen door nieuwe 
markten te ontsluiten, en dat om die reden 
handel het instrument bij uitstek is om de 
groei te stimuleren;

Or. en

Amendement 106
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 

E. overwegende dat studies naar het 
economisch effect van het TTIP die 
berusten op de meest geschikte 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen in aanmerking 
dienen te worden genomen met het oog op 
de ambitie van de EU en de VS om 
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vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

tarieven, non-tarifaire belemmeringen en 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen;

overwegende dat het TTIP de 
noodzakelijke impuls zal geven aan de 
economische groei en zal leiden tot de 
vaststelling van regels en normen voor 
onze andere economische partners 
wereldwijd;

Or. en

Amendement 107
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

E. overwegende dat in alle 
wetenschappelijke studies naar het 
economisch effect van het TTIP unaniem 
wordt geconcludeerd dat het TTIP 
positieve gevolgen zal hebben voor de 
ontwikkeling van de Europese 
economie; overwegende dat enkele studies
berusten op computerondersteunde 
algemene evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen;

Or. de
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Amendement 108
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat het TTIP de 
initiatieven van de Unie zelf op andere 
beleidsterreinen en de inspanningen van 
de Unie om de interne markt te voltooien 
kan helpen aanvullen; overwegende dat 
het TTIP alleen alle economische 
problemen in de EU niet zal oplossen maar 
samen met interne hervormingen kan 
fungeren als een positieve stimulans om 
de groei in Europa te herstellen;

Or. en

Amendement 109
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP helaas 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat het dus zinloos is deze studies uit te 
leggen met de bedoeling valse hoop te 
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gewekt; wekken of controverses te creëren;

Or. fr

Amendement 110
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat met zeer veel studies 
naar het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op verschillende 
modellen zonder rekening te houden met
gelijke criteria en op zeer optimistische 
dan wel zeer pessimistische prognoses 
inzake het vermogen van de EU en de VS 
om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; betreurt in 
dit opzicht dat de Europese Commissie 
niet besloten heeft ernstigere studies te 
verrichten om de huidige situatie van het 
handelsverkeer vanuit macro- en micro-
economisch oogpunt beter in aanmerking 
te nemen teneinde het grote publiek beter 
in kennis te stellen van de realiteit van het 
huidige handelsverkeer, waardoor ruimte 
werd gelaten voor een wedloop van 
studies naar de gevolgen van het TTIP 
zonder grote transparantie voor de 
spelers, de financiering of de 
doelstellingen hetgeen zowel de burgers 
als de besluitvormers kan 
misleiden; herinnert eraan dat het TTIP 
een middel is om de economische 
problemen van de Europese Unie op te 
lossen zonder een doel op zich te zijn;

Or. fr
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Amendement 111
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt door 
een dergelijke overeenkomst voor te 
stellen;

Or. fr

Amendement 112
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 

E. overwegende dat het werkelijke effect 
van het TTIP op de economieën van de 
EU en de VS moeilijk te beoordelen en 
moeilijk te voorspellen is zolang de 
onderhandeling nog niet zijn voltooid; 
overwegende dat studies naar het 
economisch effect van het TTIP elkaar 
tegenspreken en met de nodige 
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handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

voorzichtigheid dienen te worden 
benaderd wat betreft het vermogen van de 
EU en de VS om onnodige of ongegronde
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen en de economische groei 
en het scheppen van werkgelegenheid te 
steunen; overwegende dat het TTIP alleen 
de economische problemen in de EU niet 
zal oplossen en dat er op dit punt geen 
valse hoop en verkeerde verwachtingen 
mogen worden gewekt; overwegende dat 
de hoop en verwachtingen ten aanzien 
van het TTIP in verhouding dienen te 
staan tot het ambitieniveau voor elke 
sector tijdens de onderhandelingen;

Or. en

Amendement 113
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het mondiaal beleidsmodel van de 
verenigde naties een adequaat en meer 
inclusief effectbeoordelingsinstrument 
levert dat dient te worden gebruikt bij 
toekomstige beoordelingsstudies in 
opdracht van de EU; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen, maar deze voor 
diverse lidstaten en voor diverse 
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segmenten van de samenleving zelfs zou 
kunnen verergeren, en dat er op dit punt 
geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

Or. en

Amendement 114
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 
Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op een groot aantal 
algemene aannames en optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

Or. en

Amendement 115
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 

E. overwegende dat de talrijke studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
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behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

overwegend positieve gevolgen 
voorspellen; overwegende dat het TTIP 
alleen de economische problemen in de EU 
niet zal oplossen, maar het TTIP kan 
bijdragen tot meer groei en 
werkgelegenheid;

Or. de

Amendement 116
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat de verschillende
studies naar het economisch effect van het 
TTIP die tot dusver zijn verricht, op dit 
moment uiteraard slechts prognoses 
kunnen afgeven, maar tegelijkertijd moet 
worden vastgesteld dat alle studies in 
essentie positieve gevolgen voorspellen;

Or. de

Amendement 117
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP het meest kosteneffectieve 
economische stimuleringspakket is dat we 
hebben;

Or. en

Amendement 118
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat veel studies naar het 
economisch effect van het TTIP groei 
voorspellen aan weerszijden van de 
Atlantische Oceaan; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen, maar dient te 
worden gezien als een onderdeel van een 
bredere Europese strategie voor het 
scheppen van werkgelegenheid en groei, 
en ter versterking van onze positie in de 
wereldeconomie;
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Or. en

Amendement 119
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat het moeilijk is de 
werkelijke impact van het TTIP op de 
economieën van de EU en de VS in te 
schatten en te voorspellen terwijl de 
onderhandelingen nog aan de gang zijn; 
overwegende dat er veel studies naar het 
economisch effect van het TTIP bestaan 
die tegenstrijdig zijn en waarmee
behoedzaam moet worden omgegaan met 
betrekking tot het vermogen van de EU en 
de VS om onnodige of 
ongerechtvaardigde
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen en om te zorgen voor 
duurzame groei en kwaliteitsvolle banen;
overwegende dat het TTIP alleen de 
economische problemen in de EU niet zal 
oplossen en dat er op dit punt geen valse 
hoop en verkeerde verwachtingen mogen 
worden gewekt; overwegende dat de hoop 
en de verwachtingen naar aanleiding van 
het TTIP in verhouding moeten staan tot 
de mate van ambitie van de afspraken die 
tijdens de onderhandelingen sector per 
sector worden gemaakt;

Or. es

Amendement 120
David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat studies, onderzoeken 
en analyses vooraf op basis van het 
computerondersteunde evenwichtsmodel
geen duidelijke beoordeling van het effect 
van het TTIP op kmo's en de Europese 
markt als geheel mogelijk maken;

Or. en

Amendement 121
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer 
optimistische prognoses inzake het 
vermogen van de EU en de VS om 
handelsbelemmeringen in de regelgeving 
terug te dringen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en dat er op dit 
punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

E. overwegende dat veel studies vooraf 
naar het economisch effect van het TTIP 
als illustratief dienen te worden 
beschouwd, omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen waarin onvoldoende 
rekening kan worden gehouden met het 
dynamische karakter van toekomstige 
economische kansen en de positieve spill-
overeffecten als gevolg van een 
ambitieuze overeenkomst; overwegende 
dat het TTIP alleen de aanhoudende 
structurele economische problemen en de 
hieraan ten grondslag liggende oorzaken 
in de EU niet zal oplossen;

Or. en
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Amendement 122
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 
prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met buitensporig 
optimistische resultaten en dito prognoses 
inzake het vermogen van de EU en de VS 
om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat de Commissie deze resultaten mooier 
heeft voorgesteld dan ze zijn om haar 
pleidooi voor het TTIP te schragen; 
overwegende dat het TTIP alleen de 
economische problemen in de EU niet zal 
oplossen en de Europese huishoudens op 
zichzelf ook niet rijker zal maken, en dat 
er op dit punt geen valse hoop en verkeerde 
verwachtingen mogen worden gewekt;

Or. en

Amendement 123
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met zeer optimistische 

E. overwegende dat met veel studies naar 
het economisch effect van het TTIP 
behoedzaam moet worden omgegaan, 
omdat zij berusten op 
computerondersteunde algemene 
evenwichtsmodellen met buitensporig 
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prognoses inzake het vermogen van de EU 
en de VS om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat het TTIP alleen de economische 
problemen in de EU niet zal oplossen en 
dat er op dit punt geen valse hoop en 
verkeerde verwachtingen mogen worden 
gewekt;

optimistische resultaten en dito prognoses 
inzake het vermogen van de EU en de VS 
om handelsbelemmeringen in de 
regelgeving terug te dringen; overwegende 
dat andere studies op basis van andere 
economische modellen tot tegengestelde 
conclusies komen; overwegende dat het 
TTIP alleen de economische problemen in 
de EU niet zal oplossen en de Europese 
huishoudens op zichzelf ook niet rijker zal 
maken, en dat er op dit punt geen valse 
hoop en verkeerde verwachtingen mogen 
worden gewekt;

Or. en

Amendement 124
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in opdracht van de 
Commissie uitgevoerde studies zelfs bij 
gebruik van het meest optimistische CGE-
model voorspellen dat het TTIP tien jaar 
na de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst slechts 0,30% extra groei 
zou opleveren; overwegende dat de 
publicatie van de 
duurzaamheidseffectbeoordeling van de 
Commissie herhaaldelijk is uitgesteld; 
overwegende dat de hoofdeconoom van 
DG Handel op 5 maart 2015 ten overstaan 
van het Europees Parlement ramingen 
van de Commissie heeft bevestigd dat ten 
minste één miljoen banen in de EU 
zouden moeten worden verplaatst als 
gevolg van veranderingen die met het 
TTIP samenhangen;

Or. en
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Amendement 125
Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat van de sluiting 
van de vrijhandelsovereenkomst weinig of 
geen positieve gevolgen voor de 
landbouwsector te verwachten zijn en er 
rekening mee moet worden gehouden dat 
de toegevoegde waarde in de landbouw in 
Europa met 0,5% zal afnemen;

Motivering (In de studie van het Europees 
Parlement "Risks and Opportunities for the 
EU agri-food sector in a possible EU-US 
trade agreement" wordt een dergelijke 
daling voorspeld.)

Or. de

Amendement 126
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat eerdere 
handelsovereenkomsten aantoonbaar 
grote voordelen hebben opgeleverd voor 
de Europese economie;

Or. en

Amendement 127
Eleonora Forenza
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in de Verenigde 
Staten van Amerika jaarlijks 9 miljoen 
mensen ziek worden, 55 000 mensen in 
het ziekenhuis worden opgenomen en 
1 000 mensen sterven vanwege door 
voedsel overgedragen ziekten veroorzaakt 
door bekende pathogenen, zoals 
Salmonella, Escherichia coli O157 (E. 
coli O157), Listeria monocytogenes (Lm) 
en Campylobacter2, terwijl in Europa 
slechts 55 453 gevallen van door voedsel 
veroorzaakte ziekten, 5 118 
ziekenhuisopnamen en 41 dodelijke 
slachtoffers4 werden gemeld;

Or. en

Amendement 128
Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het ontbreken van 
een positieve lijst het ook in de toekomst 
onmogelijk maakt het voorwerp van de 
overeenkomst te beperken en dat 
beslissingen over normen met betrekking 
tot consumentenbescherming, 
dierenwelzijn en milieu in de toekomst op 
ondemocratische wijze kunnen worden 
genomen door zogenaamde sectorale 
coördinatieorganen of op basis van 
samenwerking op regelgevingsgebied;

Or. de
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Amendement 129
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. 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 130
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de 
handelsvertegenwoordiger van de VS 
herhaaldelijk kritiek heeft geuit op de EU-
normen op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid en voorlichting aan de 
consument, alsook het bestaan van het 
voorzorgsbeginsel en het gebrek aan 
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normen voor de handel in 
biotechnologische grondstoffen tussen de 
EU en de VS;

Or. en

Amendement 131
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. 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 
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 totale 
inkomen;

Or. it

Amendement 132
Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat een 
vorderingsrecht voor concerns tegen 
staten het moeilijker maakt voor 
democratisch gekozen 
volksvertegenwoordigers om 
democratische besluiten te realiseren;
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Or. de

Amendement 133
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat de door de 
Commissie ITRE23 quater aangevraagde 
studie 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;

__________________
23 quater

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

Or. it

Amendement 134
Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat door het 
opheffen van tarifaire en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen in het kader van 
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een toekomstige vrijhandelsovereenkomst 
de landbouwproductie in 
ontwikkelingslanden onder druk zal 
worden gezet omdat deze landen 
marktaandeel zullen verliezen;

Or. de

Amendement 135
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP geen model 
vormt voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

Or. it

Amendement 136
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
altijd de maatstaf is geweest waaraan de 
Europese Commissie zich tijdens 
onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten houdt; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
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vereisten voldoet;

Or. en

Amendement 137
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van 
ondernemingen, de gewone burger, 
werknemer en consument de maatstaf moet 
zijn waaraan een handelsovereenkomst 
wordt getoetst; overwegende dat het TTIP 
een model moet worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze
vereisten voldoet;

Or. it

Amendement 138
Frédérique Ries, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het TTIP een model 
moet worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan 
pluralistische vereisten voldoet, met name 
om de activiteiten van producenten, 
dienstverleners, exporteurs en importeurs 
te vergemakkelijken waarbij wordt 
voldaan aan sociale en 
milieudoelstellingen voor het welzijn van 
de betrokken bevolking;

Or. fr
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Amendement 139
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model 
moet worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
en de economische belangen van de 
lidstaten de maatstaven moeten zijn 
waaraan een handelsovereenkomst wordt 
getoetst; overwegende dat de naleving niet 
a priori wordt geëerbiedigd in deze 
onderhandelingen;

Or. fr

Amendement 140
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan het 
handelsbeleid van de EU wordt getoetst;
overwegende dat 1,6 miljoen burgers een 
petitie hebben ondertekend waarin wordt 
gevraagd om een Europees 
burgerinitiatief met betrekking tot de 
onderhandelingen over het TTIP; 
overwegende dat de Commissie dit 
uitzonderlijke verzoek om participatie en 
raadpleging van het publiek blijft 
negeren; overwegende dat het TTIP geen
model kan worden voor een goede 
handelsovereenkomst zolang de 
onderhandelingen niet worden opgeschort 
om een brede raadpleging uit te voeren 
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teneinde een duidelijk inzicht te 
verwerven in de zorgen en behoeften van 
de burger voordat aan deze vereisten kan 
worden voldaan;

Or. en

Amendement 141
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf is waaraan onze 
handelsovereenkomsten worden getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

Or. de

Amendement 142
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet teneinde als grondslag te 
dienen voor toekomstige 
onderhandelingen met onze 
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partnerlanden;

Or. fr

Amendement 143
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het TTIP een goed
model moet zijn voor toekomstige 
handelsovereenkomsten;

Or. de

Amendement 144
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument, 
alsook ruimere kansen voor bedrijven als 
aanjager van groei en werkgelegenheid,
de maatstaf moeten zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

Or. en
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Amendement 145
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat handel en 
investeringen geen doel op zich zijn, maar 
een nuttig middel om het levensniveau en 
de levenskwaliteit van de burgers te 
verbeteren en dat het welzijn van de 
burger, werknemer en consument daarom
de maatstaf moet zijn waaraan elke
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

Or. es

Amendement 146
Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
en de verbetering van het handelsklimaat
de maatstaven moeten zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

Or. es

Amendement 147
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model 
moet worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat een 
handelsovereenkomst van hoge kwaliteit 
in de eerste plaats tot doel heeft om 
handel en investeringen te bevorderen 
door betere voorwaarden vast te stellen 
voor het vrije verkeer van goederen, 
diensten en kapitaal over de grenzen 
heen, hetgeen het scheppen van 
werkgelegenheid en groei ten goede komt;

Or. en

Amendement 148
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
de maatstaf moet zijn waaraan een 
handelsovereenkomst wordt getoetst; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet;

F. overwegende dat het welzijn van de 
gewone burger, werknemer en consument 
alsook de ontwikkeling van onze 
samenlevingen het hoofddoel van een 
handelsovereenkomst moeten zijn; 
overwegende dat het TTIP een model moet 
worden voor een goede 
handelsovereenkomst die aan deze 
vereisten voldoet; overwegende dat de 
effecten van dit verdrag niet beperkt 
mogen blijven tot het macro-economische 
niveau maar een positief en concreet 
effect moeten hebben op de 
levensomstandigheden van de burgers in 
onze landen;

Or. en
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Amendement 149
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de visa voor kort 
verblijf traditioneel geen voorwerp van de 
handelsovereenkomsten van de EU zijn, 
maar het gebrek aan wederkerigheid het 
verkeer kan beïnvloeden van natuurlijke 
personen uit de EU die naar het 
grondgebied van een land reizen waarmee 
de EU een handelsovereenkomst heeft 
gesloten om diensten te verlenen (de 
zogenaamde vierde categorie van 
dienstverlening);

Or. hr

Amendement 150
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de federale 
wetgeving in de VS inzake dierenwelzijn 
ver onder het niveau van de EU-
wetgeving ligt, waaronder het ontbreken 
van wetgeving inzake welzijnsnormen 
voor landbouwhuisdieren voorafgaand 
aan de slacht; overwegende dat de 
Commissie dierenwelzijn helaas niet als 
een punt van zorg beschouwt voor de 
handel, op dezelfde manier als de 
voedselveiligheid of diergezondheid voor 
de toepassing van invoervereisten;
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Or. en

Amendement 151
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er ook 
aanzienlijke verschillen zijn in de aanpak 
van de voedselveiligheid in de 
voedselketen. In de EU wordt 
voedselveiligheid gewaarborgd door de 
geïntegreerde "van boer tot bord"-
aanpak, terwijl in de VS meestal de 
veiligheid van het eindproduct wordt
gecontroleerd, en dit systeem leidt er 
eerder toe dat een behandeling voor het 
terugdringen van ziekteverwekkers wordt 
toegepast;

Or. en

Amendement 152
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de brede 
economische en handelsovereenkomst 
(CETA) niet als maatstaf voor het TTIP 
mag worden beschouwd omdat deze, 
onder meer, gebaseerd is op een 
benadering van "negatieve lijsten", 
onbevredigende bepalingen over ISDS 
bevat en geen bescherming biedt voor vele 
Europese geografische aanduidingen;



PE552.035v01-00 94/95 AM\1054991NL.doc

NL

Or. en

Amendement 153
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de Europese 
consumenten in kennis worden gesteld 
van de aanwezigheid van ggo's in 
levensmiddelen op basis van verplichte 
etikettering, terwijl de FDA in de VS ggo's 
beschouwd als "wezenlijk gelijkwaardig" 
aan hun niet-ggo-tegenhangers;

Or. en

Amendement 154
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de VS, anders 
dan meer dan 150 landen in de wereld, 
een aantal belangrijke internationale 
verdragen inzake chemische stoffen niet 
heeft geratificeerd (bijv. het Verdrag van 
Stockholm inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen, het Verdrag van 
Rotterdam inzake de handel in bepaalde 
gevaarlijke chemische stoffen), hetgeen 
aantoont dat de VS wat betreft 
internationaal beleid inzake chemische 
stoffen alleen staat; overwegende dat de 
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VS bovendien weigert het aan milieu 
gerelateerde deel van het wereldwijd 
geharmoniseerd systeem voor de indeling 
en etikettering van chemische stoffen van 
de VN te implementeren, hetgeen bewijst 
dat er tussen de VS en de EU wat 
chemische stoffen betreft op het meest 
basale niveau verschil van mening heerst;

Or. en


