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Amendement 301
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

(b) met betrekking tot markttoegang: (b) met betrekking tot markttoegang voor 
goederen, diensten en 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 302
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden; herinnert 
eraan dat 85 % van de openbare 
aanbestedingen in de EU al openstaat 
voor aanbieders uit de VS, terwijl slechts 
32 % van de aanbestedingen in de VS 
openstaat voor aanbieders uit de EU
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Or. en

Amendement 303
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Artikel 1 – letter b – onder i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, visserij- en 
aquacultuurproducten en diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende
voorstellen voor deze gebieden;

Or. fr

Amendement 304
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten even belangrijk is en 
er een evenwicht moet worden gevonden 
tussen de verschillende voorstellen voor 
deze gebieden;

Or. en



AM\1055725NL.doc 5/131 PE552.120v04-00

NL

Amendement 305
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Artikel 1 – letter b – onder i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
wederkerig is en aan de verwachtingen van 
beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht zal 
moeten worden gevonden tussen de 
verschillende voorstellen voor deze 
gebieden;

Or. fr

Amendement 306
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Artikel 1 – letter b – onder i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de 
verwachtingen van beide partijen 
beantwoordt, omdat markttoegang voor 
industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden
door de lidstaten wordt vastgesteld in het 
kader van nationaal handelsbeleid;

Or. fr
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Amendement 307
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
Paragraaf 1 – letter b – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
grondstoffen, energie, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

Or. en

Amendement 308
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Artikel 1 – letter b – onder i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden; er tevens 
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voor te zorgen dat de gevoelige aard van 
bepaalde producten en productsectoren in 
aanmerking genomen wordt, met name 
landbouwproducten; de relevantie te 
onderzoeken en te analyseren van de 
uitsluiting van de onderhandelingen van 
gevoelig geachte producten waarvoor de 
normering te sterk uiteenloopt en 
waarvoor billijke 
concurrentievoorwaarden niet kunnen 
worden gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 309
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
aan de verwachtingen en beperkingen van 
beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten anders van aard is 
met betrekking tot verschillende publieke 
keuzes en derhalve niet mag worden 
uitgeruild tegen andere vormen van 
markttoegang in het 
onderhandelingsproces van de 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 310
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt i
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Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden; tevens 
ervoor te zorgen dat de markttoegang op 
de verschillende gebieden een reële kans 
biedt, vooral voor kmo's die soms 
onoverkomelijke belemmeringen 
tegenkomen bij de ontplooiing van hun 
transatlantische bedrijfsactiviteiten en die, 
in feite vanwege hun kleine en 
middelgrote omvang, niet in staat zijn om 
de uitdagingen in verband met de 
internationalisering het hoofd te bieden.

Or. it

Amendement 311
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende
gebieden even ambitieus is en aan de 
verwachtingen van beide partijen 
beantwoordt, omdat markttoegang voor 
industriële producten, landbouwproducten, 
diensten en overheidsopdrachten in alle 
gevallen even belangrijk is en er een 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
de verschillende voorstellen voor deze 
gebieden;

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op alle gebieden even 
ambitieus is en aan de verwachtingen van 
beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten even belangrijk is;
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Or. en

Amendement 312
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus is en aan de verwachtingen 
van beide partijen beantwoordt, omdat 
markttoegang voor industriële producten, 
landbouwproducten, diensten en 
overheidsopdrachten in alle gevallen even 
belangrijk is en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de verschillende 
voorstellen voor deze gebieden;

(i) ervoor te zorgen dat de geboden 
markttoegang op de verschillende gebieden 
even ambitieus en transparant is en aan de 
verwachtingen van beide partijen 
beantwoordt, omdat markttoegang voor 
industriële producten, landbouwproducten, 
diensten en overheidsopdrachten in alle 
gevallen even belangrijk is en er een 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
de verschillende voorstellen voor deze 
gebieden;

Or. en

Amendement 313
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) te streven naar goedkeuring van een 
pakket maatregelen inzake mobiliteit en 
invoering van volledige 
visumwederkerigheid voor de burgers uit 
alle EU-lidstaten, aangezien de 
totstandbrenging van een visumregeling 
voor Europese dienstverleners en 
exporteurs van goederen tot de 
belangrijkste elementen van de TTIP-
overeenkomst behoort, die hierdoor 
volledig kan worden benut;
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Or. hr

Amendement 314
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) erop toe te zien dat 
onderhandelingen over markttoegang alle 
bestuursniveaus bestrijken, wat de 
gangbare praktijk is in de EU, maar 
helaas niet in de VS;

Or. en

Amendement 315
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) het gebruik in aanmerking te 
nemen van economische indicatoren die 
alle onevenwichtigheden meten die 
ontstaan door de openstelling van de 
markt;

Or. en

Amendement 316
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b - onder ii
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Ontwerpresolutie Amendement

ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

Schrappen

Or. fr

Amendement 317
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

Schrappen

Or. it

Amendement 318
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien, in 
het bijzonder in de landbouwsector;

Or. en

Amendement 319
Dita Charanzová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen;

Or. en

Amendement 320
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar er daarbij rekening mee te 
houden dat er een aantal gevoelige 
producten aan beiden zijden kan zijn 
waarvan tijdens het 
onderhandelingsproces volledige lijsten 
overeengekomen worden;

Or. en

Amendement 321
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien; 
vraagt de Commissie met betrekking tot 
gevoelige producten een beoordeling te 
maken van de concessies die beloofd zijn 
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in alle reeds gesloten overeenkomsten en 
die waarover onderhandeld wordt; 
gevoelige producten moeten een speciale 
en onderscheidende behandeling krijgen 
waarin de huidige tarieflijnen ofwel 
worden gehandhaafd, ofwel worden 
uitgesloten van de onderhandelingen;

Or. en

Amendement 322
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, alsmede op afschaffing en/of 
terugdringing van niet-tarifaire 
belemmeringen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

Or. pt

Amendement 323
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b - onder ii)

Ontwerpresolutie Amendement

ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien; in 
het bijzonder overeen te komen dat 
periodes van transitie en passende 
tariefcontingenten worden onderhandeld 
en ingesteld voor landbouwproducten;

Or. fr
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Amendement 324
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
industriële en landbouwproducten aan 
beide zijden te ontzien;

Or. en

Amendement 325
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) de concrete kosten en baten voor de 
economie en voor de begrotingen van de 
EU en de lidstaten te evalueren van de 
afschaffing van de toch al zeer lage 
resterende heffingen tussen deze twee 
partners, sector voor sector en land voor 
land;

Or. en

Amendement 326
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op de afschaffing van 
heffingen waar nodig, maar daarbij de 
noodzaak om gevoelige producten aan 
beide zijden te beschermen in acht te 
nemen;

Or. en

Amendement 327
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen;

Or. en

Amendement 328
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen en tariefcontingenten, maar 
daarbij gevoelige producten aan beide 
zijden te ontzien;

Or. en
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Amendement 329
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien;

(ii) te mikken op afschaffing van alle 
heffingen, maar daarbij gevoelige 
producten aan beide zijden te ontzien, 
opmerkend dat de CETA in dat opzicht 
een goed referentiepunt zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 330
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) aanvullende 
kwetsbaarheidsbepalingen op tafel te 
leggen die de uitsluiting van gevoelige 
sectoren van de definitieve 
handelsovereenkomst mogelijk maken; 
relevante belanghebbenden en 
belanghebbende commissies moeten 
worden geraadpleegd over de overeen te 
komen bepalingen;

Or. en

Amendement 331
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) niet te vergeten dat de EU-
wetgeving inzake klimaatverandering, 
milieu, arbeid, consumentenveiligheid en 
dierenwelzijn een onevenredige kostenlast 
oplegt aan ondernemingen in de EU, die 
in veel sectoren niet gedragen wordt door 
gelijksoortige industrieën in de Verenigde 
Staten, wat industrieën in de VS een 
wettelijk voordeel en kostenbesparingen 
op die gebieden oplevert, en derhalve 
wordt de Europese Commissie 
aangemoedigd deze sectoren te 
beschermen door, maar niet beperkt tot, 
het onderhandelen over de langst 
mogelijke overgangsperioden;

Or. en

Amendement 332
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii ter) een ambitieuze vrijwaringsclausule 
op te nemen, waarmee ook wordt voorzien 
in maatregelen die het hoofd bieden aan 
de verslechterende arbeidsvoorwaarden 
en milieuomstandigheden;

Or. en

Amendement 333
Bendt Bendtsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie, 
groene technologie en vervoer, belangrijke 
strategische belangen voor de EU liggen;

Or. en

Amendement 334
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, en ook in de 
agrovoedingsmiddelensector, belangrijke 
strategische belangen voor de EU liggen;

Or. it

Amendement 335
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

iii) voor ogen te houden dat er voor de 
lidstaten belangrijke strategische belangen
liggen in het beschermen van hun 
netwerken en infrastructuur die behoren 
tot nationale publieke diensten of 
natuurlijke monopolies waarvan de 
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exploitatie is toegewezen aan een private 
of semi-private entiteit;

Or. fr

Amendement 336
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, alsmede op het gebied van 
mobiliteit, belangrijke strategische 
belangen voor de EU liggen, en dat het 
daarom van belang is dat de toegang van 
dienstverleners tot de markt van de VS 
wordt vergemakkelijkt;

Or. pt

Amendement 337
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van professionele diensten, 
telecommunicatie en vervoer, belangrijke 
strategische belangen voor de EU liggen;

Or. en
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Amendement 338
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen; ook niet te vergeten dat 
het handelsevenwicht in diensten zonder 
het TTIP in het voordeel van de EU is, en 
dat bepalingen in de overeenkomst zoals 
die nu zijn voorgesteld afbreuk zouden 
doen aan dit voordeel;

Or. en

Amendement 339
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) waarborgen dat het TTIP op geen 
enkele manier Protocol nr. 26 bij het 
VWEU in het gedrang brengt, waarin 
wordt bepaald dat de gedeelde waarden 
van de Europese Unie met betrekking tot 
diensten van algemeen economisch 
belang in het bijzonder gaan over: de 
essentiële rol en de ruime discretionaire 
bevoegdheid van de nationale, regionale 
en lokale autoriteiten om diensten van 
algemeen economisch belang te 
verrichten, te doen verrichten en te 
organiseren op een manier die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met de 
behoeften van de gebruikers; de diversiteit 
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tussen verschillende diensten van 
algemeen economisch belang en de 
verschillen in de behoeften en voorkeuren 
van de gebruikers die kunnen 
voortvloeien uit verschillende 
geografische, sociale of culturele 
omstandigheden; een hoog niveau van 
kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, 
gelijke behandeling en de bevordering van 
de algemene toegang en van de rechten 
van de gebruiker; 

Or. en

Amendement 340
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie, 
media en journalistieke berichtgeving en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

Or. de

Amendement 341
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

iii) voor ogen te houden dat het in het 
belang is van de Europese Unie als 
grootste handelsmacht ter wereld om zich 
tijdens alle onderhandelingen assertief op 
te stellen, in het bijzonder wanneer het 
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gaat om de dienstensector, bijvoorbeeld op 
het gebied van machinebouw, 
telecommunicatie en vervoer;

Or. fr

Amendement 342
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van zeer gespecialiseerde dienstverlening, 
machinebouw, telecommunicatie, vervoer
en financiën, belangrijke strategische 
belangen voor de EU liggen;

Or. de

Amendement 343
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied 
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen, maar ook belangrijke 
defensieve belangen, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en 
mediadiensten;

Or. en
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Amendement 344
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied
van machinebouw, telecommunicatie en 
vervoer, belangrijke strategische belangen 
voor de EU liggen;

(iii) voor ogen houden dat er in de 
dienstensector belangrijke strategische 
belangen voor de EU liggen die 85% van 
de toekomstige banen in de EU genereren, 
verlangt een ambitieus doel, bijvoorbeeld 
op het gebied van machinebouw, 
financiering, telecommunicatie, 
gezondheid, professionele diensten en 
vervoer;

Or. en

Amendement 345
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) niet vergeten dat het evenwicht in 
diensten voortdurend in het voordeel van 
de EU is, en dat de mogelijkheid om 
diensten te beschouwen als een offensief 
belang met de VS de EU er onvermijdelijk 
toe zal verplichten om belangrijke 
concessies te doen wat betreft het voor 
mededinging openstellen van de sector 
van openbare diensten en de sector van 
publieke goederen, met zeer nadelige 
gevolgen voor het welzijn van de 
Europese burgers;

Or. en
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Amendement 346
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii – letter b (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

b) erkennen dat de universele toegang tot 
publieke goederen zoals water, onderwijs 
en gezondheidszorg een belangrijk 
onderdeel is van het Europees 
burgerschap dat meer beschermd moet 
worden tegen verdere privatisering en 
liberaliseringen;

Or. en

Amendement 347
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii – letter c (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

c) meer rekening houden met de gevolgen 
van het TTIP voor kleine en middelgrote 
familieboerderijen die meer concurrentie 
krijgen, mede door de in de VS 
ontwikkelde intensieve landbouwmodellen 
en de daarbij horende lagere standaarden 
inzake dierenwelzijn, gezondheid, mens 
en milieu. Bovendien moet er speciale 
bescherming worden geboden aan klein 
vlees- en zuivelproducenten die hard 
geraakt zullen worden door de 
toegenomen en verstoorde concurrentie 
met de VS;

Or. en

Amendement 348
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties bevorderen;

Or. pt

Amendement 349
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) de toegang tot de Amerikaanse 
telecommunicatiemarkt vergroten voor 
leveranciers uit de EU, door te trachten 
Amerikaanse plafonds voor buitenlandse 
aandelen weg te nemen en door 
onbelemmerde toegang tot Amerikaanse 
netwerken te waarborgen; een sterk 
signaal afgeven ten gunste van een 
transatlantische digitale economie in de 
geest van wederzijdse markttoegang en 
een wederzijds voordelig gelijk speelveld; 
en onderstrepen dat pro-
concurrentiebeleid bedrijven aanspoort 
om doeltreffender en innovatiever te zijn 
en meer te investeren;

Or. en

Amendement 350
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Tadeusz 
Zwiefka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Andrey Kovatchev, Eva 
Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) waarborgen dat er wordt voorzien 
in een wederzijds voordelig 
mobiliteitspakket, waaronder de 
vereenvoudiging van de 
visumverstrekking voor aanbieders van 
diensten en goederen uit alle lidstaten, en 
erkenning van hun technische en 
beroepskwalificaties;

Or. en

Amendement 351
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) waarborgen dat er geen 
harmonisering wordt nagestreefd in de 
sector van telecommunicatiediensten, 
aangezien dat nadelig kan zijn voor de 
belangen van Europese consumenten;

Or. en

Amendement 352
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld 

Schrappen
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uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

Or. fr

Amendement 353
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen door 
volledige organisatorische autonomie 
voor overheden te waarborgen;

Or. en

Amendement 354
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te (iv) de markttoegang voor diensten uit te 
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breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld 
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

breiden en daarbij te waarborgen dat door 
de overeenkomst geen nieuwe diensten
worden uitgesloten die de basis vormen 
voor onze toekomstige economische groei, 
en dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

Or. en

Amendement 355
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "negatieve lijst", 
waarop de diensten die buitenlandse 
bedrijven niet mogen verlenen
uitdrukkelijk worden vermeld; daarbij 
moet worden gegarandeerd dat eventuele 
standstill- en aanpassingsclausules alleen 
gelden voor non-discriminatiebepalingen 
en voldoende flexibiliteit bieden om 
diensten weer onder overheidscontrole te 
brengen;

Or. de

Amendement 356
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder iv
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Ontwerpresolutie Amendement

iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden hetzij om diensten weer 
onder overheidscontrole te brengen, hetzij 
om rekening te houden met het ontstaan 
en de ontwikkeling van nieuwe diensten;

Or. fr

Amendement 357
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld 
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

(iv) in verband met de omvang en het 
belang van de transatlantische handel in 
diensten dient de verdere uitbreiding van 
de markttoegang voor diensten te worden 
bevorderd op basis van een "negatieve 
lijst", om te waarborgen dat nieuwe en 
innovatieve diensten die op de markt 
komen automatisch worden opgenomen 
en niet worden gehinderd door complexe 
en bureaucratische procedures;

Or. en

Amendement 358
Salvatore Cicu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "negatieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden opgenomen; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

Or. it

Amendement 359
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen. Er moet 
passende flexibiliteit worden geboden om 
openbare diensten, die reeds in grote mate 
zijn geliberaliseerd, weer onder controle 
van de lokale overheden te brengen;

Or. de
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Amendement 360
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld 
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

(iv) waarborgen dat de gemeenschappelijk 
verklaring van de EU en de VS over 
openbare diensten, van 20 maart 2015, 
volledig wordt gerespecteerd, zodat 
uitbreiding van de markttoegang voor 
diensten wordt bevorderd op basis van een 
"negatieve lijst", zoals overeengekomen 
in eerdere overeenkomsten; waarborgen 
dat beide partijen door de overeenkomst 
ruime markttoegang krijgen voor diensten 
en dat uitsluitingen worden beperkt;

Or. en

Amendement 361
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bolesław G. Piecha, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden, door wederzijdse erkenning voor 
de professionele aanbieders van diensten 
in de EU, op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
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overheidscontrole te brengen;

Or. en

Amendement 362
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat geen standstill- en 
aanpassingsclausules in de overeenkomst 
worden opgenomen en dat voldoende 
flexibiliteit wordt geboden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

Or. de

Amendement 363
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 

(iv) waarborgen dat de onderhandelingen 
over de liberalisering van diensten worden 
gevoerd op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten waarop de afspraken 
over liberalisering van toepassing zijn
uitdrukkelijk worden vermeld; het gebruik 
van een "negatieve lijst", in welke vorm 
dan ook, en de opname van standstill- en 
aanpassingsclausules worden afgewezen; 
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voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

Or. en

Amendement 364
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld 
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten vorm te 
geven naar het voorbeeld van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

Or. de

Amendement 365
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden en bij de liberalisering van de 
dienstensector uit te gaan van het concept
van een "negatieve lijst", waarop alle
diensten die niet voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden uitgesloten, en er tegelijkertijd 
voor te zorgen dat tot dusverre onbekende 
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non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

of innovatieve dienstensectoren niet 
automatisch worden uitgesloten van de 
markt; daarbij moet worden gegarandeerd 
dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

Or. de

Amendement 366
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten
weer onder overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten en 
nationale behandeling uit te breiden op 
basis van een "positieve lijst", waarop de 
diensten die voor buitenlandse bedrijven 
worden opengesteld en waarop de 
voorwaarden van nationale behandeling 
van toepassing zijn uitdrukkelijk worden 
vermeld, terwijl nieuw ontwikkelde en niet 
eerder bestaande diensten worden 
uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat overheden diensten van 
algemeen belang altijd weer onder
overheidscontrole kunnen brengen; 

Or. en

Amendement 367
Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv 

Ontwerpresolutie Amendement

iv) de markttoegang voor diensten uit te iv) de markttoegang voor diensten uit te 
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breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

breiden op basis van een “negatieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden uitgesloten uitdrukkelijk 
worden vermeld;

Or. es

Amendement 368
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld 
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een aanpak die het 
recht van regeringen waarborgt om 
openbare diensten en nutsvoorzieningen 
te reguleren en beschermen, maar die 
tevens innovatie stimuleert en de toegang 
van innovatieve goederen en diensten tot 
zowel de Europese als de Amerikaanse 
markt bevordert;

Or. en

Amendement 369
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv
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Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld
uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl 
nieuwe diensten worden uitgesloten; 
daarbij moet worden gegarandeerd dat 
eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en 
voldoende flexibiliteit bieden om diensten 
weer onder overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden door lang bestaande 
belemmeringen voor markttoegang aan te 
pakken en te zorgen dat bedrijven uit de 
EU in de VS niet worden benadeeld ten 
opzichte van bedrijven uit de VS, op basis 
van een negatieve lijst, waarop de diensten 
die van de overeenkomst worden 
uitgezonderd uitdrukkelijk worden 
vermeld; is van mening dat een dergelijke 
benadering niet alleen meer zekerheid en 
transparantie biedt aan exploitanten, 
maar ook leidt tot een flexibele "levende 
overeenkomst" met de mogelijkheid om 
toekomstige diensten op te nemen in de 
Overeenkomst;

Or. en

Amendement 370
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen;

(iv) de markttoegang voor diensten uit te 
breiden op basis van een "positieve lijst", 
waarop de diensten die voor buitenlandse 
bedrijven worden opengesteld uitdrukkelijk 
worden vermeld, terwijl nieuwe diensten 
worden uitgesloten; daarbij moet worden 
gegarandeerd dat eventuele standstill- en 
aanpassingsclausules alleen gelden voor 
non-discriminatiebepalingen en voldoende 
flexibiliteit bieden om diensten weer onder 
overheidscontrole te brengen; waarborgen 
dat het TTIP niet wordt gebaseerd op een 
aanpak met een "negatieve lijst" of op 
een "gemengde aanpak";

Or. en
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Amendement 371
Maria Noichl, Ismail Ertug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) een horizontale afwijkingsclausule 
in te voeren, zodat de EU en de lidstaten 
het recht behouden om in 
overeenstemming met de subsidiariteit 
onafhankelijke beslissingen te nemen 
over alle bestaande en toekomstige 
maatregelen met betrekking tot alle 
verplichtingen ten aanzien van de 
verlening van diensten op lokaal niveau 
en voor alle sectoren;

Or. de

Amendement 372
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) te waarborgen dat de partijen 
elkaars beroepskwalificaties wederzijds 
erkennen, met name door een wettelijk 
kader uit te werken met federale staten die 
geen wetgevende bevoegdheden op dit 
terrein hebben, en de mobiliteit over de 
Atlantische Oceaan bevorderen door de 
visumverstrekking voor professionals te 
vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 373
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) in de tekst van het verdrag het 
recht van regeringen vast te leggen om 
openbare diensten te beschermen en te 
ontwikkelen, alsmede hun vrijheid om de 
organisatie, financiering en wijze van 
aanbieding van deze diensten te 
reguleren;

Or. en

Amendement 374
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt iv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv ter) opnieuw te bevestigen dat diensten 
met een culturele component niet in de 
overeenkomst worden opgenomen, met 
name omdat er in het kader van deze 
overeenkomst geen bestaande en 
gezamenlijke definitie is van cultuur, 
culturele diensten en producten;

Or. en

Amendement 375
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder v
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Ontwerpresolutie Amendement

v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer 
over zee;

Schrappen

Or. fr

Amendement 376
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder v

Ontwerpresolutie Amendement

v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
zee;

v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van deelneming 
in kapitaal en de buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
zee;

Or. fr

Amendement 377
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
zee;

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
zee; en te garanderen dat de Europese 
arbeidsomstandigheden, en het niveau 
van milieubescherming en gezondheid en 
veiligheid op het werk niet in gevaar 
komen, en dat de beoordeling van milieu-
en sociaaleconomische effecten van de 
investeringen in de vervoersinfrastructuur 
voldoen aan de Europese normen en de 
normen van de lidstaten;

Or. en

Amendement 378
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
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zee; zee en moeten deze beperkingen worden 
weggenomen;

Or. de

Amendement 379
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, Ulrike Müller, Petras 
Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan
de screening van het goederenvervoer 
over zee;

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, die worden 
veroorzaakt door wetgeving zoals de Jones 
Act, de Foreign Dredging Act, de Federal 
Aviation Act en de US Air Cabotage Law, 
en die een ernstige belemmering vormen 
voor de markttoegang van bedrijven uit de 
EU, alsmede voor innovatie in de VS zelf;

Or. en

Amendement 380
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 

(v) tijdens de onderhandelingen moet 
terdege aandacht besteed worden aan de 
huidige Amerikaanse beperkingen op de 
door Europese bedrijven aangeboden zee-
en luchtvervoersdiensten, waaronder de 
beperkingen ten aanzien van buitenlandse 
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en 
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wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
zee;

wederkerigheid bij cabotage, alsmede aan 
de screening van het goederenvervoer over 
zee; met het oog daarop dient de 
intrekking van de "Jones Act" worden 
beschouwd als een voorwaarde voor 
TTIP;

Or. en

Amendement 381
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder v bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

v bis) verlangt dat tegenmaatregelen in de 
vorm van verboden, beperkte toegang tot 
de markt of zeer hoge douanerechten op 
bepaalde voedingsproducten door deze te 
koppelen aan een geopolitieke context niet 
meer worden geaccepteerd tussen 
bondgenoten zoals dat het geval heeft 
kunnen zijn of nog steeds is en dat slechts 
een uitzondering gemaakt wordt voor 
reële argumenten die zijn ontdaan van 
dubbelzinnigheden; betreurt de negatieve 
gevolgen van wat men als voedselembargo 
kan kwalificeren; verzoekt om de 
instelling van een transparante werkgroep 
waarin de Verenigde Staten, de Europese 
Commissie, de lidstaten en de betrokken 
producenten en ondernemingen worden 
samengebracht om regelmatig te 
discussiëren over producten die het 
onderwerp zouden kunnen zijn van 
beperkingen teneinde alle twijfel weg te 
nemen over de aangevoerde redenen;

(Des produits tels que la mimolette, le 
camembert, le vin, le roquefort, le foie 
gras, sont régulièrement victimes de ce 
type de mesures liées au contexte 
géopolitique comme ce fut le cas durant la 
guerre en Irak en 2003 ou dès lors que 
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l'Union européenne invoque des refus sur
l'importation de certains produits tel que le 
boeuf aux hormones américain.)

Or. fr

Amendement 382
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(v bis) de lopende inspanningen voort te 
zetten om een gelijk speelveld te creëren 
in de luchtvervoerssector, door aspecten 
in het TTIP aan te pakken zoals de 
strenge beperkingen in de VS wat betreft 
de buitenlandse eigendom van en
zeggenschap over 
luchtvaartmaatschappijen en de disbalans 
tussen de door de VS aan Europese 
luchtvaartmaatschappijen opgelegde 
beperkingen op cabotagerechten; en de 
validiteit af te wijzen van de argumenten 
van de VS om deze beperkingen in stand 
te houden onder verwijzing naar het 
belang van de nationale veiligheid; 
bovendien haar inspanningen binnen de 
lopende onderhandelingen over de 
luchtvaartovereenkomst met de VS te 
intensifiëren en een parallelle agenda op 
te stellen voor deze onderhandelingen;

Or. en

Amendement 383
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(v bis) te zorgen dat ten aanzien van de 
vervoerssector de normen op het gebied 
van veiligheid, milieu, databescherming 
en privacy worden gerespecteerd en dat 
wederkerigheid en transparantie binnen 
de onderhandelingen worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 384
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder v ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

v ter) spoort de Amerikaanse en Europese 
autoriteiten met het oog op de te 
verwachten ontwikkeling van de markt 
voor trans-Atlantische luchtvaartroutes 
aan de naleving van onze sociale en 
fiscale normen door de dienstverleners 
(luchtvaartmaatschappijen) scherp in de 
gaten te houden om oneerlijke 
concurrentie te voorkomen;

Or. fr

Amendement 385
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(v ter) de lopende inspanningen voort te
zetten om een gelijk speelveld te creëren 
in de zeevervoerssector, met het oog op de 
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huidige strenge beperkingen in de 
Amerikaanse wetgeving ten aanzien van 
cabotage over zee op grond van de Jones 
Act (Merchant Marine Act, 1920), in het 
kader van welke wet voor Amerikaanse 
schepen onder meer: a) beperkingen 
gelden wat betreft reparatie- of 
conversiediensten die buiten de VS 
worden uitgevoerd; en b) geldt dat indien 
zij naar een buitenlandse werf worden 
gestuurd voor reparaties of de installatie 
van bepaalde uitrustingen, bij terugkeer 
naar de VS hiervan aangifte moet worden 
gedaan en 50% aan invoerrechten moet 
worden betaald; en c) dat voor EU-
vaartuigen geldt dat zij niet tussen havens 
in de VS mogen varen; deze beperkingen 
staan in schril contrast met het feit dat 
voor andere vervoermiddelen in de VS 
niet geldt dat zij in de VS moeten zijn 
gebouwd en dat dit in de praktijk 
neerkomt op uitsluiting van de EU-
scheepsbouwsector, met inbegrip van 
scheepsreparatie en -onderhoud, van de 
markt voor schepen bedoeld voor gebruik 
in de Amerikaanse wateren; bovendien 
het feit te benadrukken dat de EU 
scheepsbouwers uit de VS of uit andere 
derde landen niet uitsluit; gezien het 
strategische belang van de Europese 
scheepswerven aan te dringen op 
wederkerigheid en dit extreme 
protectionisme van de VS binnen het 
kader van de TTIP uit te sluiten door toe 
te werken naar de intrekking van de Jones 
Act;

Or. en

Amendement 386
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(v ter) het voortbestaan van de Europese 
openbaar vervoerssector te waarborgen en 
een speciale uitzonderingsclausule voor 
deze sector op te nemen in het TTIP;

Or. en

Amendement 387
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt v quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(v quater) te waarborgen dat de EU 
harmonisatie met de VS-normen 
uitsluitend mag toestaan op voorwaarde 
dat de EU-normen voor voertuigveiligheid 
(met inbegrip van typegoedkeuringen voor 
voertuigen) in ieder geval zullen worden 
geëvenaard of overtroffen, gezien het 
aanzienlijke effect van deze normen op de 
verkeersveiligheid;

Or. en

Amendement 388
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 

Schrappen
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zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen dat deze sectoren 
worden uitgesloten van de 
onderhandelingen zou in dit verband zeer 
zinvol zijn;

(See 20 March 2015 Joint Statement on 
Public Services and AM to b.iv)

Or. en

Amendement 389
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vi

Ontwerpresolutie Amendement

vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 390
Ulrike Müller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden niet 
beperkt worden in hun speelruimte voor 
de vaststelling van wetgeving in het 
openbaar belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen dat deze sectoren 
worden uitgesloten van de 
onderhandelingen zou in dit verband zeer 
zinvol zijn;

Or. en

Amendement 391
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen dat deze sectoren 
worden uitgesloten van de 
onderhandelingen zou in dit verband zeer 
zinvol zijn;

in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang, in de wetenschap dat in het 
onderhandelingsmandaat van de EU 
duidelijk is vastgelegd dat het recht op 
regulering onbetwistbaar is en dat 
openbare diensten onder de bevoegdheid 
van de lidstaten vallen;
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Or. en

Amendement 392
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vi

Ontwerpresolutie Amendement

vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

vi) zich te verbinden aan het toestaan van 
ondubbelzinnige uitzonderingen op 
verzoek van de lidstaten voor gevoelige 
diensten, zoals openbare diensten en 
openbare nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden het 
recht behouden op de vaststelling van 
wetgeving in het openbaar belang;

Or. fr

Amendement 393
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 

(vi) een expliciete uitzonderingsclausule 
in te voeren op basis van artikel 14 van 
het VWEU, in samenhang met protocol 
26, voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
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belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; deze uitzonderingsclausule dient 
van toepassing te zijn ongeacht de aard, 
verlener en financiering van de dienst;
een gemeenschappelijke verklaring waarin 
de onderhandelaars duidelijk toezeggen 
deze sectoren uit te sluiten van de 
onderhandelingen, zou in dit verband zeer 
zinvol zijn;

Or. de

Amendement 394
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vi

Ontwerpresolutie Amendement

vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en opleiding), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang, zoals de onderhandelaars in een 
gemeenschappelijke verklaring al 
duidelijk hebben aangegeven openbare 
diensten uit te sluiten van het TTIP-
raamwerk;

Or. fr

Amendement 395
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi
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Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; verwelkomt in dit verband de 
gemeenschappelijke verklaring waarin de 
onderhandelaars duidelijk toezeggen deze 
sectoren uit te sluiten van de 
onderhandelingen;

Or. hr

Amendement 396
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; de vertaling van de recent 
gepubliceerde gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen dat deze sectoren 
worden uitgesloten van de 
onderhandelingen in een breed gedragen 
en ondubbelzinnige gouden standaard-
clausule zou in dit verband zeer zinvol 
zijn;
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Or. en

Amendement 397
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
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

(vi) waarborgen dat openbare diensten
zoals bedoeld in artikel 14 VWEU 
uitdrukkelijk worden uitgesloten van de 
werkingssfeer van het TTIP, door in de 
kerntekst van de overeenkomst een 
uitgebreide uitzonderingsclausule op te 
nemen die van toepassing is op alle, 
huidige en toekomstige, openbare 
diensten, waaronder alle niet-
economische diensten van algemeen 
belang en diensten van algemeen 
economisch belang vallen (met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden de 
volledige vrijheid behouden om iedere 
maatregel betreffende het opdragen, 
organiseren, financieren en aanbieden 
van openbare diensten, zoals bepaald in 
artikel 168 VWEU (volksgezondheid) en 
in protocol 26 (diensten van algemeen 
belang) van de EU-verdragen, in te 
voeren, goed te keuren, te behouden of in 
te trekken; deze uitsluiting moet van 
toepassing zijn ongeacht de vraag of de 
desbetreffende diensten zijn 
georganiseerd als een monopolie, worden 
geëxploiteerd op grond van exclusieve 
rechten of anderszins, en of deze nu met 
publieke of private middelen worden 
gefinancierd en/of door publieke of 
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private instanties worden georganiseerd;
neemt kennis van de gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen dat deze sectoren 
worden uitgesloten van de 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 398
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

(vi) in uitgebreide bescherming en
uitzonderingsclausules te voorzien voor 
gevoelige diensten, zoals openbare 
diensten en openbare nutsvoorzieningen 
(waaronder watervoorziening, 
gezondheidszorg, socialezekerheidsstelsels 
en onderwijs), zodat nationale en lokale 
overheden genoeg speelruimte behouden 
voor de vaststelling van wetgeving in het 
openbaar belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in dit 
verband zeer zinvol zijn;

Or. de

Amendement 399
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
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openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; is verheugd over de
gemeenschappelijke verklaring waarin de 
onderhandelaars duidelijk toezeggen deze 
sectoren uit te sluiten van de 
onderhandelingen;

Or. de

Amendement 400
Maria Noichl, Ismail Ertug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; voor deze diensten dient een 
expliciete uitzondering in de 
overeenkomst te worden verankerd op 
basis van artikel 14 van het VWEU, in 
samenhang met protocol 26, ongeacht 
door wie en in welke vorm deze diensten 
worden verleend en hoe zij worden 
gefinancierd; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in dit 
verband zeer zinvol zijn;

Or. de
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Amendement 401
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
elke vorm van verplichte privatisering, 
zou in dit verband zeer zinvol zijn;

Or. de

Amendement 402
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; is ingenomen met de 
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waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou 
in dit verband zeer zinvol zijn;

gemeenschappelijke verklaring waarin de 
onderhandelaars hun standpunt duidelijk
maken dat openbare diensten worden 
uitgesloten van het TTIP;

Or. en

Amendement 403
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vi

Ontwerpresolutie Amendement

vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten, openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorgstelsels, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs) en 
diensten van algemeen belang als 
voorzien in Protocol Nr. 26 van het 
VWEU, zodat nationale en lokale 
overheden genoeg speelruimte behouden 
voor de vaststelling van wetgeving in het 
openbaar belang;

Or. fr

Amendement 404
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 

(vi) ervoor te zorgen dat er geen 
rechtstreekse of onrechtstreekse 
verplichting tot privatisering bestaat voor 
ondernemingen die in handen van de 
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watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen deze sectoren uit te sluiten van 
de onderhandelingen, zou in dit verband 
zeer zinvol zijn;

overheid zijn en in passende 
uitzonderingsclausules te voorzien voor 
gevoelige diensten, zoals openbare 
diensten en openbare nutsvoorzieningen 
(waaronder watervoorziening, 
gezondheidszorg, socialezekerheidsstelsels 
en onderwijs), zodat nationale en lokale 
overheden genoeg speelruimte behouden 
voor de vaststelling van wetgeving in het 
openbaar belang; een gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in dit 
verband zeer zinvol zijn;

(Dit amendement is gebaseerd op een 
voorstel van het Deutscher Sparkassen-
und Giroverband.)

Or. de

Amendement 405
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

(vi) gevoelige diensten, zoals openbare 
diensten en openbare nutsvoorzieningen 
(waaronder watervoorziening, 
gezondheidszorg en sociale 
dienstverlening, socialezekerheidsstelsels 
en particulier en openbaar onderwijs) 
expliciet uit te zonderen van de 
onderhandelingen, zodat de speelruimte 
van nationale, regionale en lokale
overheden voor de vaststelling van 
wetgeving in het openbaar belang volledig 
behouden blijft, met name wat betreft het 
definiëren, aanbieden, opdragen en 
organiseren van openbare diensten van 
algemeen belang; een heldere en 
ondubbelzinnige uitzondering van alle 
soorten socialezekerheidsstelsels en van 
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door instellingen voor sociale zekerheid 
gefinancierde en betaalde uitkeringen 
dient te worden gewaarborgd; een 
gemeenschappelijke verklaring waarin de 
onderhandelaars duidelijk toezeggen dat 
deze sectoren worden uitgesloten van de 
onderhandelingen zou in dit verband zeer 
zinvol zijn;

Or. en

Amendement 406
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

(vi) waarborgen dat er een voorbehoud 
wordt gemaakt voor openbare diensten en 
openbare nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs),
overeenkomstig bestaande en recent 
afgesloten EU-handelsovereenkomsten,
zodat nationale en lokale overheden
wetgeving kunnen vaststellen in het 
openbaar belang; is in dit verband 
ingenomen met de gemeenschappelijke 
verklaring waarin de onderhandelaars 
duidelijk toezeggen dat deze sectoren 
worden uitgesloten van de 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 407
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi
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Ontwerpresolutie Amendement

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn;

(vi) in passende uitzonderingsclausules te 
voorzien voor gevoelige diensten, zoals 
openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen (waaronder 
watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), 
zodat nationale en lokale overheden 
genoeg speelruimte behouden voor de 
vaststelling van wetgeving in het openbaar 
belang; een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk 
toezeggen dat deze sectoren worden 
uitgesloten van de onderhandelingen zou in 
dit verband zeer zinvol zijn; daarnaast 
dient een duidelijke uitzondering van alle 
socialezekerheidsstelsels een voorwaarde 
te zijn voor het TTIP;

Or. en

Amendement 408
William (The Earl of) Dartmouth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) dat de National Health Service 
(NHS) van het Verenigd Koninkrijk 
volledig wordt uitgezonderd van alle 
TTIP-bepalingen;

Or. en

Amendement 409
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)



PE552.120v04-00 60/131 AM\1055725NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) waarborgen dat de partijen elkaars 
beroepskwalificaties wederzijds erkennen, 
en de mobiliteit over de Atlantische 
Oceaan voor hoogopgeleide vakmensen in 
de sectoren die in het TTIP zijn 
opgenomen bevorderen door de toegang 
voor hen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 410
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

vi bis) verzoekt dat de protectionistische 
maatregelen die zijn opgenomen in de 
Buy American Act, Buy America en de 
American Job Act opnieuw ter discussie 
gesteld worden waar het Europese 
producten betreft in het kader van het 
TTIP; geeft de Commissie de bevoegdheid 
een evenredig systeem te overwegen ter 
ondersteuning van Europese producten 
ten koste van Amerikaanse producten in 
het kader van overheidsopdrachten indien 
in de onderhandelingen geen enkele 
voortgang zou worden gerealiseerd;

Or. fr

Amendement 411
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) in het bijzonder de bepalingen van 
artikel 168 VWEU na te leven: "Het 
optreden van de Unie eerbiedigt de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
met betrekking tot de bepaling van hun 
gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie 
en de verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging. De verantwoordelijkheden 
van de lidstaten omvatten het beheer van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging, alsmede de allocatie van de 
daaraan toegewezen middelen;

Or. en

Amendement 412
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) het behoud van de 
organisatorische soevereiniteit van de 
gemeentelijke en lokale overheden te 
waarborgen als één van de kerngebieden 
van het recht van gemeenten op 
zelfbestuur, en dat het zonder enige 
beperking mogelijk blijft activiteiten weer 
onder de controle van gemeenten te 
brengen, uitgaande van de plaatselijke 
omstandigheden en op basis van de wil 
van de lokale kiezers;

Or. en
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Amendement 413
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. it

Amendement 414
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) waarborgen dat de partijen elkaars 
beroepskwalificaties wederzijds erkennen, 
en de mobiliteit over de Atlantische 
Oceaan voor hoogopgeleide vakmensen in 
de sectoren die in het TTIP zijn 
opgenomen bevorderen door de toegang 
voor hen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 415
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) waarborgen dat openbare diensten 
zoals bedoeld in artikel 14 VWEU 
uitdrukkelijk worden uitgesloten van de 
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werkingssfeer van het TTIP, zodat 
nationale en lokale overheden de vrijheid 
hebben om iedere maatregel betreffende 
het opdragen, organiseren, financieren en 
aanbieden van openbare diensten, zoals 
bepaald in artikel 168 VWEU 
(volksgezondheid) en in protocol 26 
(diensten van algemeen belang) van de 
EU-verdragen, in te voeren, goed te 
keuren, te behouden of in te trekken; deze 
uitsluiting moet van toepassing zijn 
ongeacht de vraag of de desbetreffende 
diensten zijn georganiseerd als een 
monopolie, worden geëxploiteerd op 
grond van exclusieve rechten of 
anderszins, en of deze nu met publieke of 
private middelen worden gefinancierd 
en/of door publieke of private instanties 
worden verleend;

Or. en

Amendement 416
William (The Earl of) Dartmouth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi ter) dat de National Health Service 
(NHS) van het Verenigd Koninkrijk 
middels een uitzonderingsclausule 
volledig van het TTIP wordt uitgezonderd, 
als onderdeel van de onderhandelingen 
over markttoegang, en wel op dusdanige 
wijze dat deze uitzonderingsclausule door 
geen enkele geschillenregeling die uit het 
TTIP kan voortkomen kan worden 
aangetast;

Or. en
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Amendement 417
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi ter) te bevorderen dat de EU en de VS 
gelijktijdig met deze onderhandelingen 
besprekingen beginnen over een 
aanvullende overeenkomst inzake het 
intrekken van 
werkvergunningsvoorschriften, om een 
maximale mobiliteit van vakmensen 
tussen de EU en de VS mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 418
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi ter) de onderhandelingspartner 
duidelijk te maken dat overheidsdiensten 
als bedoeld in paragraaf 19 van het EU-
onderhandelingsmandaat diensten zijn 
die, overeenkomstig de jurisprudentie van 
de desbetreffende overeenkomstsluitende 
partij of de desbetreffende lidstaat, onder 
specifieke regelgeving vallen of die 
worden gekenmerkt door specifieke 
verplichtingen die op nationaal, regionaal 
of lokaal niveau aan dienstverleners in 
het algemeen belang worden opgelegd; 
merkt op dat hiertoe bijvoorbeeld water-
en energievoorziening, afvalverwijdering 
en afvalwaterbehandeling, 
reddingsdiensten, gezondheidszorg en 
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maatschappelijke dienstverlening, 
plaatselijk openbaar personenvervoer, 
woningbouw, maatregelen op het gebied 
van stadsplanning en stedelijke 
ontwikkeling behoren;

Or. en

Amendement 419
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi ter) te bevorderen dat de EU en de VS 
gelijktijdig met deze onderhandelingen 
besprekingen beginnen over een 
aanvullende overeenkomst inzake het 
intrekken van 
werkvergunningsvoorschriften, om een 
maximale mobiliteit van vakmensen 
tussen de EU en de VS mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 420
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 421
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi quater) voor overheidsdiensten als 
bedoeld in paragraaf 19 van het EU-
onderhandelingsmandaat een horizontale 
vrijstelling van alle verplichtingen van het 
beginsel inzake markttoegang en de 
eigenonderdaanbehandeling af te 
dwingen en daarnaast ten aanzien van 
overheidsdiensten voor de partijen bij de 
overeenkomst een voorbehoud te 
verkrijgen voor alle sectoren en alle 
bestaande en toekomstige maatregelen, 
dat het aantal diensten en dienstverleners 
moet worden beperkt, specifieke 
verplichtingen moeten worden opgelegd 
aan dienstverleners en de verlening van 
deze diensten moet worden geregeld met 
het oog op het algemeen belang;

Or. en
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Amendement 422
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi quinquies) een verdere openstelling 
van gemengd gefinancierde 
onderwijsdiensten op het gebied van 
onder andere het voorschools onderwijs, 
het middelbaar en hoger onderwijs en het 
volwassenenonderwijs en bij- en 
nascholing af te wijzen, aangezien de 
multilaterale GATS-overeenkomst reeds 
meer dan voldoende bepalingen bevat 
voor liberalisering;

Or. en

Amendement 423
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi sexies) te waarborgen dat niet wordt 
getornd aan de normerende aspecten van 
het Europese 
openbareaanbestedingsrecht, die met 
name essentieel zijn voor de omzetting 
ervan op regionaal niveau, bijvoorbeeld 
bij de naleving van de normen op 
arbeidsrechtelijk, sociaal en cao-gebied, 
bij milieuvriendelijk beleid voor 
aanbestedingen of bij de toegang voor het 
mkb, en die de mogelijkheid bieden om bij 
het gunnen van de opdracht aan de beste 
bieder niet alleen rekening te houden met 
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de prijs maar ook met andere criteria, 
zoals sociale en duurzaamheidsaspecten;

Or. en

Amendement 424
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi septies) te waarborgen dat de criteria 
voor vrijstelling van de EU-wetgeving 
inzake openbare aanbestedingen, die 
momenteel zijn voorzien in de 
verschillende richtsnoeren inzake 
openbare aanbesteding en concessies 
(grenswaarden, in-house, 
intergemeentelijke samenwerking, 
sectorale vrijstellingen zoals voor de 
watersector of de reddingsdiensten) 
behouden blijven;

Or. en

Amendement 425
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi octies) individuele lidstaten de 
mogelijkheid te geven om staatssteun te 
verlenen aan kwetsbare sectoren van de 
industrie en proactievere ondernemingen 
binnen de publieke sector toestaan;
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Or. en

Amendement 426
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vi nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi nonies) het belang van staatsbedrijven 
voor bepaalde essentiële diensten te 
erkennen en ervoor te zorgen dat 
specifieke en herkenbare bepalingen voor 
de bescherming van staatsbedrijven 
prioriteit krijgen;

Or. en

Amendement 427
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht; te waarborgen dat deze 
inspanningen tot samenwerking niet 
leiden tot inperking van de soevereiniteit 
van de EU en haar lidstaten om 
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regelgeving op te stellen en toezicht uit te 
oefenen, met inbegrip van hun vermogen 
om activiteiten en financiële producten te 
verbieden;

Or. en

Amendement 428
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vii

Ontwerpresolutie Amendement

vii) de onderhandelingen over
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving 
op het hoogste niveau, ter ondersteuning 
van de invoering van de nodige 
regelgeving ter voorkoming van financiële
crises en ter ondersteuning van het 
streven naar samenwerking in andere 
internationale fora, zoals het Bazelcomité 
voor bankentoezicht;

vii) de onderhandelingen over eventuele 
akkoorden in de toekomst afhankelijk te 
stellen van een voorafgaande coördinatie 
van hervormingen van de bankensector 
op nationaal niveau waardoor de 
financiering van investeringen in elke 
lidstaat zou kunnen worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 429
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder vii

Ontwerpresolutie Amendement

vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 

vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
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voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

versterking van de financiële stabiliteit en 
ter ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

Or. fr

Amendement 430
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht; de wijze van financiële 
dienstverlening 1 uit te sluiten van de 
toezeggingen van de EU inzake 
markttoegang totdat 
regelgevingsconvergentie op dit gebied tot 
stand is gekomen, om 
regelgevingsarbitrage te voorkomen;

Or. en

Amendement 431
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii
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Ontwerpresolutie Amendement

(vii) de onderhandelingen over
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

(vii) verdere markttoegang voor financiële 
diensten afhankelijk te maken van 
totstandkoming vooraf van convergentie 
van financiële regelgeving op het hoogste 
niveau in de bevoegde multilaterale fora, 
ter ondersteuning van de invoering van de 
nodige regelgeving ter voorkoming van 
financiële crises en ter ondersteuning van 
het streven naar samenwerking in andere 
internationale fora, zoals het Bazelcomité 
voor bankentoezicht en de Raad voor 
financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 432
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii 

Ontwerpresolutie Amendement

vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor
bankentoezicht;

vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises, ten 
behoeve van een adequate bescherming 
van consumenten van financiële 
producten en diensten en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

Or. es
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Amendement 433
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering en compatibiliteit van de 
nodige regelgeving ter voorkoming van 
financiële crises en ter ondersteuning van 
het streven naar samenwerking in andere 
internationale fora, zoals het Bazelcomité 
voor bankentoezicht;

Or. en

Amendement 434
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau, ter ondersteuning van 
de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter 
ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale 
fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;

(vii) de onderhandelingen over 
markttoegang voor financiële diensten te 
combineren met overleg over de 
convergentie van financiële regelgeving op 
het hoogste niveau zonder aantasting van 
de huidige financiële regelgeving van de 
EU, ter ondersteuning van de invoering 
van de nodige regelgeving ter voorkoming 
van financiële crises en ter ondersteuning 
van het streven naar samenwerking in 
andere internationale fora, zoals het 
Bazelcomité voor bankentoezicht;

Or. en
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Amendement 435
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii bis) te waarborgen dat het TTIP wordt 
afgestemd op de toezeggingen van de EU 
en de VS die al zijn opgenomen in de 
gemeenschappelijke verklaring van 4 
april 2011, waarin wordt voorzien in 
volledige werking van het digitale 
ecosysteem en waarin 
grensoverschrijdend versturen van voor 
legitieme doeleinden verwerkte gegevens 
wordt bevorderd; te waarborgen dat de 
bepalingen van het TTIP dienstverleners 
van de partijen of klanten van dergelijke 
dienstverleners niet verbieden om op 
elektronische wijze informatie intern of 
grensoverschrijdend te versturen, toegang 
te hebben tot openbare informatie of 
toegang te hebben tot hun eigen 
informatie die in andere landen is 
opgeslagen; te waarborgen dat het TTIP 
verbiedt om van ICT-dienstverleners te 
eisen dat zij de plaatselijke infrastructuur 
gebruiken, of een plaatselijke vestiging 
openen, als voorwaarde voor het verlenen 
van hun diensten1a;

__________________
1a "European Union-United States Trade 
Principles for Information and 
Communication Technology Services", 14 
april 2011. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011
/april/tradoc_147780.pdf

Or. en
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Amendement 436
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii bis) onmiddellijk actie te ondernemen 
om in het kader van het TTIP-domein het 
systematisch doorsluizen van kapitaal 
tussen Europa en de VS, om op die 
manier geen belastingen te hoeven 
betalen in het land waar de goederen of 
diensten worden geproduceerd en/of op de 
markt worden aangeboden, te verbieden 
dan wel zwaar te belasten;

Or. en

Amendement 437
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii bis) af te zien van toezeggingen inzake 
verdere markttoegang voor financiële 
diensten, aangezien onderlinge 
verwevenheid, complexiteit en 
buitensporig grote entiteiten 
systeemrisico's genereren en verspreiden 
en een bedreiging voor de financiële 
stabiliteit vormen;

Or. en

Amendement 438
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii ter) onmiddellijk actie te ondernemen 
om belastingconcurrentie door middel van 
dumping op het gebied van 
vennootschaps- en winstbelasting en het 
gebruik van offshore- en andere zones 
met fiscale privileges te voorkomen;

Or. en

Amendement 439
Ska Keller, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii ter) onmiddellijk actie te ondernemen 
om agressieve fiscale planning en 
concurrentievervalsing, bijvoorbeeld door 
hoofdkwartieren over te brengen naar de 
andere kant van de Atlantische Oceaan 
omwille van concurrentieverstorende 
voorwaarden, aan te pakken, en ervoor te 
zorgen dat 'offshore'-fondsen waarvan de 
beheerders aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan actief zijn, worden 
verplicht hun hoofdkantoor 'onshore' te 
vestigen; onmiddellijk actie te 
ondernemen om automatische 
uitwisseling van informatie en 
verslaglegging per land over 
belastingaangelegenheden in alle sectoren 
tot stand te brengen;

Or. en
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Amendement 440
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii quater) ervoor te zorgen dat geen 
enkele jurisdictie waarin geen of 
nauwelijks belastingen worden geheven 
wordt opgenomen in het 
toepassingsgebied van de TTIP-
overeenkomst;

Or. en

Amendement 441
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii quinquies) ervoor te zorgen dat 
financiële wet- en regelgeving niet wordt 
onderworpen aan handhaving uit hoofde 
van hoofdstukken van het TTIP over 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
wordt uitgesloten van gerechtelijke 
procedures of 
geschillenbeslechtingsprocedures in het 
kader van het TTIP;

Or. en

Amendement 442
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt vii sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(vii sexies) dringt er bij de Commissie op 
aan om onderhandelingen te openen over 
een algemene prudentieel 
uitzonderingsmechanisme dat de 
financiële stabiliteit waarborgt en ook 
doelstellingen van overheidsbeleid 
beslaat, zoals de herstructurering van 
banken en andere financiële instellingen, 
en dat algemene toegang tot betaalbare 
financiële diensten garandeert en voor 
toereikende financiering voor de transitie 
naar klimaatvriendelijke economieën 
zorgt;

Or. en

Amendement 443
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten;

Or. en

Amendement 444
Marine Le Pen



AM\1055725NL.doc 79/131 PE552.120v04-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder viii

Ontwerpresolutie Amendement

viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

viii) te waarborgen dat een Europese 
coördinatie inzake gegevensbescherming 
wordt voorgesteld in plaats van een 
eventuele liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten;

Or. fr

Amendement 445
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese wetgeving 
over gegevensbescherming bestaat;

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese wetgeving 
over gegevensbescherming bestaat; te 
garanderen dat iedere toezegging op het 
gebied van dataverkeer gepaard gaat met 
uitgebreide bepalingen inzake plaatselijke 
vestiging en plaatselijke content; beveelt 
derhalve de Commissie aan om 
onmiddellijk actie te ondernemen met het 
oog op de opname in de overeenkomst van 
een omvattende, ondubbelzinnige en 
juridisch bindende horizontale clausule 
waarmee de EU-regels inzake de 
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bescherming van persoonsgegevens 
volledig onverlet worden gelaten door alle 
hoofdstukken van het TTIP, onder 
verwijzing naar artikel XIV van GATS, en 
zonder enige voorwaarde;

Or. en

Amendement 446
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

(viii) de liberalisering van 
gegevensstromen te waarborgen, met name 
op het gebied van e-handel en financiële 
diensten en daarbij te zorgen voor 
passende gegevensbescherming en 
volledige naleving van de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 447
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming op geen 
enkele wijze wordt aangetast, met name op 
het gebied van e-handel en financiële 
diensten; te waarborgen, met 
inachtneming van de behoefte aan 
gegevensstromen in alle sectoren van onze 
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aangegaan, voordat er Europese wetgeving 
over gegevensbescherming bestaat;

economieën, hun functie als hoeksteen 
van de trans-Atlantische handel en hun 
belang voor een open internet, dat er geen 
horizontale of sectorale verplichtingen 
inzake gegevensoverdracht, -verwerking 
en -opslag worden aangegaan, voordat er 
aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan strikte wetgeving over 
gegevensbescherming bestaat en voordat 
er tussen de twee blokken op het gebied 
van gegevens opnieuw stevige bruggen 
zijn geslagen; eventuele gerelateerde 
besprekingen dienen afhankelijk te zijn 
van de vaststelling en tenuitvoerlegging 
van de volgende regelgevingsdossiers: de 
EU-regelgeving inzake 
gegevensbescherming, de Consumer 
Privacy Bill van de VS, de Freedom Act 
van de VS, de Judicial Redress Act van de 
VS, teneinde de EU-VS-
kaderovereenkomst te voltooien, en de 
voltooiing van de hervorming van de 
'veilige zone' in de EU, middels de 
toezegging van de VS om te voldoen aan 
de noodzakelijkheidscriteria verbonden 
aan clausules inzake nationale veiligheid;

Or. en

Amendement 448
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese wetgeving 

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
verder wordt aangetast door de 
liberalisering van gegevensstromen, met 
name op het gebied van e-handel en 
financiële diensten; te waarborgen dat er 
geen verplichtingen inzake 
gegevensstromen worden aangegaan, 
voordat er Europese wetgeving over 
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over gegevensbescherming bestaat; gegevensbescherming bestaat;

Or. de

Amendement 449
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

(viii) te waarborgen dat de Europese 
gegevensbescherming niet wordt aangetast 
door de liberalisering van trans-
Atlantische gegevensstromen, met name 
op het gebied van e-handel en financiële 
diensten;

Or. de

Amendement 450
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming volledig 
wordt gerespecteerd in welke definitieve 
overeenkomst dan ook, met name op het 
gebied van e-handel en financiële diensten, 
en dat hierbij voor een stabiele en 
voorspelbare juridische omgeving wordt 
gezorgd waarin wordt gewaarborgd en 
gestimuleerd dat ondernemingen, met 
name in de dienstensector, de 
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mogelijkheid hebben om gegevens over de 
Trans-Atlantische Oceaan te versturen; 
benadrukt dat de EU moet samenwerken 
met de Verenigde Staten om derde landen 
aan te moedigen vergelijkbare hoge 
gegevensbeschermingsnormen aan te 
nemen op het gebied van internationale 
handel; merkt verder op dat dergelijke 
bepalingen overeen moeten stemmen met 
de bepalingen als vastgelegd in artikel 14 
van GATS, en dat enige beperking op
gegevensstromen en de gerelateerde 
infrastructuur gepaard kan gaan met 
risico's die erkenning vereisen;

Or. en

Amendement 451
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming en 
persoonlijke levenssfeer niet wordt 
aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; 
opnieuw erop te wijzen dat kwesties tussen 
de partners betreffende de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming 
tegelijkertijd met de herziening van de 
'veilige zone' VS-EU en de 
kaderovereenkomst inzake 
gegevensbescherming besproken zullen 
worden; te waarborgen dat er in het TTIP 
geen verplichtingen inzake 
gegevensstromen worden opgenomen en 
dat de TTIP-onderhandelingen over de 
hoofdstukken betreffende e-handel en 
financiële diensten worden opgeschort, 
totdat er Europese wetgeving over 
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gegevensbescherming bestaat;

Or. en

Amendement 452
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) te waarborgen dat het acquis van de 
EU inzake gegevensbescherming niet 
wordt aangetast door de liberalisering van 
gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te 
waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden 
aangegaan, voordat er Europese 
wetgeving over gegevensbescherming 
bestaat;

(viii) te waarborgen dat eventuele 
bepalingen inzake gegevensstromen 
overeenstemmen met het acquis van de 
EU inzake persoonlijke gegevens, met 
name op het gebied van e-handel en 
financiële diensten, met inachtneming van 
grensoverschrijdende gegevensstromen in 
de digitale economie, en in groeiende 
mate ook in het traditionele bedrijfsleven; 
te waarborgen dat bij het sluiten van de 
overeenkomst rekening wordt gehouden 
met artikel XIV van de algemene 
overeenkomst inzake de handel in 
diensten (GATS) betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 453
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
Paragraaf 1 – letter b – punt viii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(viii bis) naar wederzijdse erkenning van 
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beroepskwalificaties te streven, om 
mogelijk te maken dat vakmensen uit de 
EU en de VS aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan hun beroep kunnen 
uitoefenen en dat mobiliteit tussen de EU 
en de VS wordt bevorderd onder 
investeerders, vakmensen, 
hooggeschoolde werknemers en technici 
in de onder het TTIP vallende sectoren;

Or. en

Amendement 454
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(viii bis) nota nemen van de 
zorgwekkende uitbreiding in de wereld 
van de vereisten inzake gedwongen 
gegevenslokalisering, hetgeen de EU en 
de VS zou moeten aanmoedigen zich in te 
zetten voor een trans-Atlantisch kader 
gericht op het op een niet-
protectionistische manier handhaven van 
het recht op persoons- en 
gegevensbeveiliging;

Or. en

Amendement 455
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt viii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(viii bis) in gedachte houden dat de 
instemming van het Europees Parlement 
met de definitieve TTIP-overeenkomst op 
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de helling kan komen te staan indien de 
allesomvattende, grootschalige 
toezichtsactiviteiten van de VS niet 
volledig achterwege worden gelaten en er 
geen passende oplossing wordt gevonden 
voor de rechten van EU-burgers inzake 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
administratief en gerechtelijk verhaal, 
zoals vastgelegd in paragraaf 74 van de 
Resolutie van het Parlement van 12 maart 
2014;

Or. en

Amendement 456
Louis Michel, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder viii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

viii bis) erop toe te zien dat het vertrouwen
tussen de Europese Unie en de Verenigde 
Staten dat is geschaad ten gevolge van 
massale afluisterschandalen snel en 
volledig wordt hersteld; erop toe te zien 
dat alle gegevensstromen richting de 
Verenigde Staten plaatsvinden met 
inachtneming van de Europese 
wetgeving;

Or. fr

Amendement 457
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder ix

Ontwerpresolutie Amendement

ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 

Schrappen
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nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

Or. fr

Amendement 458
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

Schrappen

Or. de

Amendement 459
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd;

Or. en

Amendement 460
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder ix
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Ontwerpresolutie Amendement

ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld; erop toe te zien dat de Europese 
Commissie in de marge van de TTIP-
onderhandelingen aanvullende 
inspanningen levert voor de ontwikkeling 
van een ambitieus Europees digitaal 
beleid;

Or. fr

Amendement 461
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, ook in de digitale wereld;

Or. de

Amendement 462
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

(ix) een ambitieus hoofdstuk over 
mededinging op te nemen waarin wordt 
gewaarborgd dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
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wereld, en daarbij nieuwe normen vast te 
stellen, met name wat betreft 
staatsbedrijven, die als basis kunnen 
dienen voor de verbetering van 
wereldwijde regels en gemeenschappelijke 
manieren van aanpak met derde landen;

Or. en

Amendement 463
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld;

(ix) te waarborgen dat het Europese 
mededingingsrecht behoorlijk wordt 
nageleefd, in het bijzonder in de digitale 
wereld; te waarborgen dat particuliere 
bedrijven op eerlijke voet kunnen 
concurreren met staatsondernemingen en 
ondernemingen die onder zeggenschap 
van de staat staan; te waarborgen dat 
overheidssubsidies aan particuliere 
bedrijven gereguleerd worden en worden 
onderworpen aan een transparant 
controlestelsel; te waarborgen dat 
“netneutraliteit” een positieve bijdrage 
kan leveren aan een eerlijkere en vrijere 
markt; te waarborgen dat onderlinge 
afstemming bij de prijsstelling en 
misbruik van een dominante marktpositie 
worden tegengegaan en strafbaar worden 
gesteld bij specifieke wetgeving;

Or. en

Amendement 464
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt ix bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

ix bis) te waarborgen dat audiovisuele 
diensten worden uitgesloten op basis van 
het beginsel van technologieneutraliteit;

Or. es

Amendement 465
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder ix bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

ix bis) erop toe te zien dat de Europese 
gezondheidsnormen die van toepassing 
zijn op landbouwproducten, visserij en 
aquacultuur worden gerespecteerd; erop 
toe te zien dat een hoog eisenniveau wordt 
gehandhaafd met betrekking tot de 
traceerbaarheid van die producten;

Or. fr

Amendement 466
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder ix ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

ix ter) erop toe te zien dat het beheer van 
visserijrechten en quota in de Europese 
wateren wordt uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de TTIP; de TTIP 
mag niet leiden tot een liberalisering van 
de visserijrechten middels, bijvoorbeeld, 
een systeem van individueel 
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overdraagbare quota (IOQ);

Or. fr

Amendement 467
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan 
de culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

Schrappen

Or. en

Amendement 468
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 

(x) door middel van een wettelijk 
bindende algemene clausule in de 
overeenkomst en in volledige 
overeenstemming met het UNESCO-
Verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen te waarborgen dat de 
partijen bij deze overeenkomst en hun 
respectieve lidstaten het recht behouden 
om maatregelen (met name van 
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worden gehouden; regelgevende en/of financiële aard) te 
nemen of te handhaven met betrekking tot 
de bescherming of bevordering van 
culturele verscheidenheid alsook van de 
persvrijheid en de mediapluriformiteit of 
tot behoud of ontwikkeling van het 
vermogen van de sector audiovisuele en 
gerelateerde diensten teneinde te voorzien 
in de democratische, sociale en culturele 
behoeften van de samenleving, ongeacht 
de gebruikte technologie of het gebruikte 
distributieplatform;

Or. en

Amendement 469
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

Or. en

Amendement 470
Maria Arena

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x
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Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de sector audiovisuele , 
media- en culturele diensten, en ervoor te 
zorgen dat bestaande en toekomstige 
bepalingen en beleidsmaatregelen ter 
ondersteuning van de culturele sector en de 
media, met name in de digitale wereld, 
buiten de onderhandelingen worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 471
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder x

Ontwerpresolutie Amendement

x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector en de uitgeverijsector, en 
ervoor te zorgen dat bestaande en 
toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

Or. fr

Amendement 472
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
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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
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst volgens de specificaties van 
het mandaat geen bepalingen mag 
bevatten die afbreuk doen aan de culturele 
en taalverscheidenheid in de Unie; er 
derhalve voor te zorgen dat de 
audiovisuele en culturele dienstensector en 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, in overeenstemming met het 
beginsel van technologische neutraliteit, 
buiten de onderhandelingen worden 
gehouden; subsidies en staatssteun voor 
audiovisuele, educatieve en culturele 
diensten en overeenkomstige 
bedrijfstakken, waaronder “digitale 
producten”, vrij te stellen van alle 
verbintenissen die worden aangegaan in 
de hoofdstukken met betrekking tot 
telecommunicatie, investeringen en 
elektronische handel;

Or. en

Amendement 473
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder x

Ontwerpresolutie Amendement

x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 

x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst de culturele en 
taalverscheidenheid in de Unie moet 
respecteren en beschermen en niet het 
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Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

gevaar mag inhouden dat hieraan afbreuk 
wordt gedaan, met name in de audiovisuele 
en culturele dienstensector die expliciet is 
uitgesloten van het aan de Commissie 
verleende onderhandelingsmandaat, en 
ervoor te zorgen dat bestaande en 
toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden; erop toe te zien dat het 
recht van de lidstaten en de Unie op het 
behouden en ontwikkelen van het eigen 
culturele en audiovisuele beleid wordt 
verzekerd;

Or. fr

Amendement 474
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder x

Ontwerpresolutie Amendement

x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan 
de culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

x) voor ogen te houden dat de culturele en 
taalverscheidenheid van de lidstaten, met 
name tot uitdrukking komend in de 
audiovisuele en culturele dienstensector, 
een essentieel element vormt voor het 
behoud van de nationale en sociale 
samenhang in de lidstaten, wat de Unie 
noch de competentie noch het recht geeft 
om in te grijpen op dit gebied;

Or. fr

Amendement 475
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden; te eisen dat lidstaten, 
regio’s en gemeenten de mogelijkheid 
behouden om regelgevende en financiële 
maatregelen te nemen ter bescherming of 
bevordering van de culturele 
verscheidenheid, de persvrijheid en de 
mediapluraliteit en tot behoud of 
ontwikkeling van audiovisuele en andere 
desbetreffende diensten teneinde te 
voorzien in de democratische, sociale en 
culturele behoeften van de samenleving, 
ongeacht de gebruikte technologie of het 
gebruikte distributieplatform;

Or. en

Amendement 476
Franck Proust, Marc Joulaud, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder x

Ontwerpresolutie Amendement

x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 

x) eraan te herinneren, als duidelijk 
aangegeven in het 
onderhandelingsmandaat, dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
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bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, zoals de digitalisering 
van het Europees cultureel erfgoed in de 
digitale wereld of het systeem van de vaste 
boekenprijs in de uitgeverswereld buiten 
de onderhandelingen worden gehouden; 
voegt toe dat deze bepalingen moeten 
worden opgenomen in het juridisch 
bindend deel van het akkoord en niet 
slechts moeten worden vermeld in een 
preambule of in een bijlage;

Or. fr

Amendement 477
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector;

Or. de

Amendement 478
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x
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Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, met name in de culturele sector, 
gezien bijzondere status ervan in de EU;
voor ogen te houden dat de overeenkomst 
geen afbreuk zal doen aan het vermogen 
van de Unie of haar lidstaten om beleid en 
maatregelen ten uitvoer te leggen teneinde 
rekening te houden met ontwikkelingen in 
deze sector, met name in de digitale 
omgeving;

Or. en

Amendement 479
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
in de desbetreffende artikelen van de 
Verdragen bedoelde culturele en 
taalverscheidenheid in de Unie, ook in de 
audiovisuele en culturele dienstensector, en 
ervoor te zorgen dat bestaande en 
toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen worden verbeterd en 
aangevuld;

Or. en

Amendement 480
Yannick Jadot, Ska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de digitale 
wereld, buiten de onderhandelingen 
worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de sector audiovisuele, pers-
en culturele diensten, en ervoor te zorgen 
dat bestaande en toekomstige bepalingen 
en beleidsmaatregelen ter ondersteuning 
van de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

Or. en

Amendement 481
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele sector, met name in de 
digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

(x) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan de 
culturele en taalverscheidenheid in de Unie 
en dat de audiovisuele sector uitdrukkelijk 
buiten het door de lidstaten aan de 
Europese Commissie verleende mandaat 
valt;

Or. en
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Amendement 482
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(x bis) het behoud van de culturele 
verscheidenheid te beschouwen als 
doelstelling die een aanvulling vormt op, 
en geen alternatief vormt voor, het 
voorbehoud dat voor audiovisuele 
diensten is gemaakt, aangezien de beide 
concepten “culturele uitzondering” en 
“culturele verscheidenheid” geen 
toereikende justitiële waarborgen bieden 
om culturele en audiovisuele diensten te 
kunnen beschermen;

Or. en

Amendement 483
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(x bis) voor ogen te houden dat de EU in 
het TTIP geen definitie van “culturele 
diensten” heeft vastgelegd, dat een 
gemeenschappelijke en nauwkeurige 
definitie van cultuur, culturele diensten 
en culturele producten vereist is voor de 
toepassing van deze overeenkomst en dat 
zo spoedig mogelijk een dergelijke
definitie bekend moet worden gemaakt;

Or. en
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Amendement 484
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(x ter) in de overeenkomst een clausule op 
te nemen die waarborgt dat het UNESCO-
Verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruiting volledig wordt nageleefd en 
de praktijken van de lidstaten volledig 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 485
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt x quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(x quater) zich bewust te zijn van de 
risico’s voor de culturele productie die 
voortvloeien uit het feit dat in de VS en de 
EU een verschillende uitleg aan de term 
“handelsgeheim” wordt gegeven;

Or. en

Amendement 486
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi
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Ontwerpresolutie Amendement

xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij 
hebben om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor 
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt;

Schrappen

Or. fr

Amendement 487
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor 
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-

(xi) ervoor te zorgen dat, met 
inachtneming van het nieuwe 
aanbestedings- en concessiepakket van de 
EU dat in 2016 in werking treedt, 
rekening wordt gehouden met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, gezien het feit dat thans sprake 
is van een verschil in toegankelijkheid 
van de VS-markt;
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en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt;

Or. en

Amendement 488
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi

Ontwerpresolutie Amendement

xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, civiele techniek, luchthavens, 
stadsvervoer en energie-infrastructuur
waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

Or. {FR}fr

Amendement 489
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
Paragraaf 1 – letter b – punt xi
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Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor 
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt;

(xi) het hoofdstuk over 
overheidsopdrachten op ambitieuze wijze 
aan te pakken om in overeenstemming 
met het wederkerigheidsbeginsel de 
verschillen weg te nemen die thans 
bestaan met betrekking tot de mate waarin 
de markten voor overheidsopdrachten zijn 
opengesteld, en om de VS-markt, die nog 
steeds wordt gereguleerd door de Buy 
American Act van 1933, aanzienlijk meer 
open te stellen op basis van de 
internationale verbintenissen die door de 
VS zijn aangegaan in het kader van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (GPA) en de 
opheffing van de beperkingen die thans 
op federaal niveau en op dat van de 
deelstaten alsook op regeringsniveau 
bestaan in de Verenigde Staten; met name 
te letten op het feit dat de door de federale 
autoriteiten van de VS aangegane 
verplichtingen op alle politieke en 
bestuurlijke niveaus moeten worden 
nagekomen; te waarborgen dat rekening 
wordt gehouden met het enorme belang 
dat Europese bedrijven, in het bijzonder 
kmo’s, erbij hebben om zonder 
discriminatie toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten; te waarborgen dat het hoofdstuk 
strookt met de nieuwe aanbestedings- en
concessierichtlijnen van de EU, vooral 
wat betreft de definitie van samenwerking 
tussen overheidsdiensten, uitzonderingen 
en toegang voor kmo’s en de toepassing 
van de criteria inzake de economisch 
voordeligste inschrijving;

Or. en
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Amendement 490
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi

Ontwerpresolutie Amendement

xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

xi) ervoor te zorgen dat de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan worden 
weggenomen om te komen tot de 
toegankelijkheid van beide markten op 
basis van reciprociteit gezien het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

Or. {FR}fr

Amendement 491
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij 
hebben om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 

(xi) rekening te houden met het feit dat er 
weliswaar sprake is van verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan, maar dat een 
verdere openstelling van de markt de 
speelruimte voor regeringen kan 
beperken, aangezien 
overheidsaanbestedingen een belangrijk 
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bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor 
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt;

middel ter bevordering van macro-
economische doelstellingen, zoals lokale 
ontwikkeling, kunnen zijn; in elk geval 
onmiskenbaar te waarborgen dat de 
toepassing van sociale en milieucriteria 
bij overheidsopdrachten en het recht op 
inbesteding en samenwerking tussen 
gemeenten aan geen van beide zijden
worden beperkt;

Or. en

Amendement 492
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, verkeers-
en vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij zij opgemerkt dat 85% 
van de overheidsaanbestedingen in de EU 
openstaan voor de VS, terwijl slechts 32% 
van de overheidsaanbestedingen in de VS 
openstaan voor de EU; te waarborgen dat 
aan beide zijden de duurzaamheidscriteria 
voor aanbestedingen in acht worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016
in werking treedt;

Or. en
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Amendement 493
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

(x) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met de politieke 
gevoeligheden die de opening van dit 
belangrijke hoofdstuk van het 
industriebeleid omgeven, gelet op het 
enorme belang dat Europese bedrijven erbij 
hebben om toegang te krijgen tot
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria, de handhaving van 
het arbeidsrecht en specifieke 
voorschriften inzake sociale, 
gezondheids-, educatieve en andere 
diensten van openbaar belang bij
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt; te waarborgen dat 
rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wettelijke en de 
feitelijke toegankelijkheid van de 
aanbestedingsmarkt in de EU en dat een 
volledige evaluatie wordt gemaakt van de 
kosten van de liberalisering;

Or. en

Amendement 494
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor 
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt;

(xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
bestaande wetgevingskaders voor 
aanbestedingen in acht moeten worden 
genomen, o.a. het nieuwe aanbestedings-
en concessiepakket van de EU dat in 2016 
in werking treedt; te waarborgen dat geen 
van beide partijen nieuwe maatregelen 
neemt waardoor de toegang tot de markt 
voor overheidsopdrachten sterker dan tot 
dusver wordt beperkt;

Or. en

Amendement 495
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi

Ontwerpresolutie Amendement

xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 

xi) ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen in 
toegankelijkheid van de markten voor 
overheidsopdrachten aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan en met het enorme 
belang dat Europese bedrijven erbij hebben 
om toegang te krijgen tot 
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, 
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bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt;

bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en 
diensten, waarbij aan beide zijden de 
duurzaamheidscriteria voor aanbestedingen 
in acht moeten worden genomen, o.a. het 
nieuwe aanbestedings- en concessiepakket 
van de EU dat in 2016 in werking treedt; 
de Europese Unie uit te nodigen om naar 
voorbeeld van de "American Business 
Act" een "European Business Act" aan te 
nemen waarmee de economische 
ontwikkeling van kmo's en de Europese 
industrie worden bevorderd;

Or. {FR}fr

Amendement 496
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) te benadrukken dat 
overheidsopdrachten onderdeel moeten 
vormen van een definitieve omvattende 
TTIP-overeenkomst, gezien het feit dat zij 
een aanzienlijk deel van de economieën 
van de EU en andere handelspartners 
uitmaken en daarom van groot 
economisch belang zijn voor de Unie;

Or. en

Amendement 497
Markus Pieper, Markus Ferber, Othmar Karas, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Antonio 
Tajani, Paul Rübig, Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) te zorgen voor transparantie en 
non-discriminatie voor Europese 
bedrijven, met name kmo’s, die op de VS-
markt inschrijven op 
overheidsaanbestedingen op alle 
overheidsniveaus;

Or. en

Amendement 498
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xi bis) ervoor te zorgen dat de Verenigde 
Staten de heersende 
aanbestedingsprocedure op hun 
grondgebied transparanter maken door 
één portaal in te richten voor de publicatie 
van aanbestedingen om de buitenlandse 
inschrijvers een beter zicht te verzekeren 
op de overheidsopdrachten;

Or. {FR}fr

Amendement 499
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) zich bewust te zijn van het feit dat 
de EU haar eigen markt voor 
overheidsopdrachten eenzijdig en zeer 
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snel heeft opengesteld en dat zij in ruil 
voor de openstelling van 
overheidsaanbestedingen in de VS geen 
concessies dient te doen wat betreft de 
mogelijkheid de hoognodige politieke 
speelruimte te behouden of te herwinnen 
op haar eigen aanbestedingsmarkt, die 
van essentieel belang is, vooral als het 
erom gaat de economische crisis aan te 
pakken en het scheppen van lokale banen 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 500
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) zich te blijven inspannen om een 
gelijk speelveld te creëren en voor een 
hogere mate van transparantie te zorgen 
met betrekking tot de toegang tot de 
aanbestedingsmarkt, die door 
protectionisme in de VS wordt belemmerd, 
en tegelijkertijd rekening te houden met 
en effectief werk te maken van de 
uitdaging om met het federale niveau in 
de VS te onderhandelen, waar de 
onderhavige kwestie (aanbestedingen) 
onder de bevoegdheid van de deelstaten 
valt, waardoor EU-ondernemingen ervan 
worden weerhouden grote investeringen 
in vervoerinfrastructuur (zoals 
spoorwegprojecten en 
haveninfrastructuur) te doen als gevolg 
van: i) hindernissen op het gebied van 
regelgeving en normalisatie en 
administratieve beperkingen en ii) “Buy 
American”- bepalingen waardoor 
goederen en diensten uit de EU in de 
praktijk ernstig worden benadeeld; toe te 
werken naar een definitief TTIP dat in 
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open en voorspelbare procedurele 
vereisten voorziet om bij 
overheidsaanbestedingen een gelijke 
toegang voor ondernemingen uit de EU 
en de VS tot elkaars markten te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 501
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) de bijzonder gevoelige status van 
aanbestedingen en investeringen op 
defensiegebied te erkennen, maar te 
waarborgen dat deze gevoeligheid niet 
wordt misbruik voor het verlenen van 
verkapte staatssteun;

Or. en

Amendement 502
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xi bis) ervoor te zorgen dat de bij de 
herziening van de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten goedgekeurde 
nieuwe Europese regels in het kader van 
de onderhandelingen worden 
gehandhaafd en ondersteund, in het 
bijzonder ten aanzien van de toegang van 
kmo's tot overheidsopdrachten naar 
voorbeeld van de Amerikaanse Small 
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Business Act, gunningscriteria op basis 
van de beste prijs-kwaliteitverhouding in 
plaats van de laagste prijs, opdrachten 
voorbehouden aan actoren van de sociale 
economie, de mogelijkheid voor 
aanbestedende diensten om in 
gemeenschappen samen te werken en de 
drempelwaarden waaronder 
aanbestedingen niet onder Europese of 
internationale regels vallen;

Or. {FR}fr

Amendement 503
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xi quater) het recht te doen eerbiedigen 
van aanbestedende diensten om bij 
overheidsopdrachten de voorkeur te geven 
aan korte voorzieningsketens teneinde bij 
te dragen aan een betere bescherming van 
het milieu;

Or. {FR}fr

Amendement 504
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xi quinquies) ervoor te zorgen dat 
publiek-private partnerschappen van de 
onderhandelingen worden uitgesloten, 
vanwege de bijzonder grote uitdaging die 
zij voor overheden vormen, met name op 
het gebied van lokale ontwikkeling;
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Or. {FR}fr

Amendement 505
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xi sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xi sexies) ervoor te zorgen dat 
concessieovereenkomsten van de 
onderhandelingen worden uitgesloten, 
vanwege de bijzonder grote uitdaging die 
zij voor overheden vormen door de 
doorgaans lange termijn ervan;

Or. {FR}fr

Amendement 506
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van gemeenschappelijke 
normen voor overheidsopdrachten, o.a. bij 
de uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 507
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

(xii) te waarborgen dat overheden de 
mogelijkheid hebben een sociaal en 
ecologisch verantwoord 
aanbestedingsbeleid vast te stellen en dat 
overheden er niet door bepalingen inzake 
overheidsopdrachten van worden 
weerhouden in te spelen op sociale en 
ecologische behoeften; ervoor te zorgen 
dat het beleid inzake overheidsopdrachten 
in overeenstemming is met IAO-verdrag 
nr. 94 betreffende bepalingen ter 
regulering van arbeidsvoorwaarden bij 
overheidsopdrachten; de samenwerking 
tussen de EU en de VS op internationaal 
niveau te bevorderen ten behoeve van 
duurzaamheidsnormen voor 
overheidsopdrachten, o.a. bij de uitvoering 
van de onlangs herziene Overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 508
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xii

Ontwerpresolutie Amendement

xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

xii) de samenwerking tussen de lidstaten
en de VS op internationaal niveau te 
bevorderen ten behoeve van weloverwogen 
handelsstromen met inachtneming van de 
milieu-eisen en sociale vereisten van elke 
lidstaat en met erkenning van de 
soevereiniteit van de lidstaten ten aanzien 
van de instelling van een 
beschermingsniveau voor hun 
overheidsopdrachten dat tenminste 
gelijkwaardig is aan het 
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beschermingsniveau voor 
overheidsopdrachten van de VS;

Or. {FR}fr

Amendement 509
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, op alle federale en 
subfederale administratieve niveaus;

Or. de

Amendement 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xii 

Ontwerpresolutie Amendement

xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
en regels voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen die zijn 
gebaseerd op de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
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aan te nemen en na te leven;

Or. es

Amendement 511
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van duurzaamheidsnormen 
voor overheidsopdrachten, o.a. bij de 
uitvoering van de onlangs herziene 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

(xii) de samenwerking tussen de EU en de 
VS op internationaal niveau te bevorderen 
ten behoeve van internationale 
overeenkomsten op het gebied van
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 512
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xii – punt a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a bis) te waarborgen dat de toegang tot 
overheidsopdrachten wordt beperkt en 
gereguleerd wanneer 
overheidsopdrachten worden gebruikt ter 
stimulering van de lokale productie en 
consumptie of van de toegang van 
fairtradeproducten tot de markt;

Or. en

Amendement 513
Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling 
van aanbestedingen van Amerikaanse 
overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle resultaten te komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 514
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiii

Ontwerpresolutie Amendement

xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling 
van aanbestedingen van Amerikaanse 
overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle resultaten te komen;

Schrappen

Or. {FR}fr

Amendement 515
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling 
van aanbestedingen van Amerikaanse 

xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling
van aanbestedingen van Amerikaanse 
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overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle resultaten te komen;

overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle resultaten te komen; 
duidelijk voor ogen houden dat het 
Europees Parlement de overeenkomst in 
geen geval mag goedkeuren indien er 
geen daadwerkelijke openstelling van de 
VS-markt voor overheidsopdrachten 
wordt verkregen;

Or. it

Amendement 516
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling 
van aanbestedingen van Amerikaanse 
overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle resultaten te komen;

(xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten en de subcentrale overheidsniveaus 
in de EU bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken;

Or. en

Amendement 517
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling 
van aanbestedingen van Amerikaanse 
overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle resultaten te komen;

(xiii) ervoor te zorgen dat de Amerikaanse 
staten bij het onderhandelingsproces 
worden betrokken om bij de openstelling 
van aanbestedingen van Amerikaanse 
overheden voor EU-bedrijven tot 
betekenisvolle, solide en tastbare
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resultaten te komen;

Or. de

Amendement 518
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xiii bis) ervoor te zorgen dat gevoelige 
terreinen op defensie- en 
veiligheidsgebied worden uitgesloten van 
de onderhandelingen over toegang tot 
overheidsopdrachten omdat dit kan leiden 
tot ongelijke concurrentievoorwaarden 
voor de Europese defensie-industrie en 
omdat dit in zou gaan tegen de door de 
staatshoofden tijdens de "Defensieraad" 
in 2013 vastgestelde doelen;

Or. {FR}fr

Amendement 519
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii bis) een duidelijke toezegging te 
verlangen dat bestaande 
antivakbondswetgeving, zoals de “right to 
work”-wetgeving, wordt ingetrokken;

Or. en
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Amendement 520
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen 
zonder dat de Europese regelgeving wordt 
afgezwakt; gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

Or. en

Amendement 521
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

ervoor te zorgen dat de onderhandelingen 
over oorsprongsregels erop gericht zijn de 
benaderingen van de EU en de VS met 
elkaar te verenigen; te waarborgen dat de 
onderhandelaars maatregelen treffen om 
de ontwikkelingslanden te integreren in 
de wereldwijde waardeketens; gezien de 
afsluiting van de onderhandelingen over de 
brede economische en 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA) en de mogelijke 
opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
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worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

Or. en

Amendement 522
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiv

Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen 
teneinde het omzeilen van de regels te 
vermijden met betrekking tot de plaats van 
fabricage of de verwerking van producten 
alsmede met betrekking tot het niveau van 
verwerking van de producten, een streven 
dat mede kan worden bekrachtigd middels 
andere getekende akkoorden; gezien de 
afsluiting van de onderhandelingen over de 
brede economische en 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA) en de mogelijke 
opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico 
alsmede de bilaterale akkoorden waarover 
wordt onderhandeld door de Verenigde 
Staten in het kader van het Trans-Pacific 
Partnership (TPP) moet worden gekeken 
naar de mogelijkheid en reikwijdte van 
cumulatie;

Or. {FR}fr

Amendement 523
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiv
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Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico 
moet worden gekeken naar de 
mogelijkheid en reikwijdte van cumulatie;

xiv) ervoor te zorgen dat de 
oorsprongsregels worden verdedigd 
binnen de beleidsterreinen waar de EU
actief is;

Or. {FR}fr

Amendement 524
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico 
moet worden gekeken naar de 
mogelijkheid en reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen en 
tegelijkertijd de niet-cumulatie van reeds 
in het kader van andere 
handelsovereenkomsten gedane 
concessies te waarborgen, teneinde de 
bescherming van gevoelige producten niet 
af te zwakken;

Or. en

Amendement 525
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie; de 
onderhandelingen aan te grijpen als 
gelegenheid om hoge gemeenschappelijke 
normen in te voeren met betrekking tot 
verplichte oorsprongsaanduidingen op 
producten om consumenten volledige 
zekerheid te bieden en een gelijk speelveld 
te creëren voor marktdeelnemers wat 
betreft de toegang tot de beide markten;

Or. en

Amendement 526
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiv

Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
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vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie teneinde deze 
zoveel mogelijk te beperken;

Or. {FR}fr

Amendement 527
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen;
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico 
moet worden gekeken naar de 
mogelijkheid en reikwijdte van cumulatie;

xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU dichter bij de huidige 
voorhoedepositie van de VS te brengen;
zorgen voor verplichte 
gemeenschappelijke normen ter bepaling 
van de oorsprong van producten zodat 
consumenten de herkomst van hetgeen zij 
kopen kunnen vaststellen, 
douaneautoriteiten van de lidstaten een 
grotere effectiviteit aan de dag kunnen 
leggen in de strijd tegen namaak en 
ondernemers een gelijk speelveld betreden 
als het gaat om markttoegang; duidelijk 
voor ogen houden dat het Europees 
Parlement de overeenkomst in geen geval 
mag goedkeuren indien er geen tastbare 
resultaten in deze richting zijn verkregen;

Or. it

Amendement 528
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv
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Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico 
moet worden gekeken naar de 
mogelijkheid en reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de benaderingen 
van de EU en de VS door de 
onderhandelingen met elkaar worden 
verenigd, en wel zodanig dat zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met de 
belangen van de Europese producenten 
zodat wordt bijgedragen aan economische 
groei en het scheppen van banen in de EU 
wordt bevorderd en tegelijkertijd gevoelige 
producten worden beschermd, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het feit dat het TTIP ten doel heeft de 
handel in daadwerkelijk in de VS en de 
EU gevaardigde producten te 
vergemakkelijken en de invoer uit derde 
landen te weren; uitzonderingen voor 
bepaalde producten per geval te 
beoordelen, waarbij gevoelige sectoren 
moeten worden gevrijwaard voor elke 
vorm van cumulatie;

Or. en

Amendement 529
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Christofer 
Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen en 
doeltreffende oorsprongsregels op te 
stellen; gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
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reikwijdte van cumulatie; worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

Or. de

Amendement 530
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
een onafhankelijke beoordeling van de 
gevolgen van een met de NAFTA 
uitgebreide trans-Atlantische markt 
worden uitgevoerd alvorens naar de 
mogelijkheid en reikwijdte van cumulatie 
te kijken; 

Or. en

Amendement 531
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 

(xiv) ervoor te zorgen dat bij de afsluiting 
van de onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
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EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico 
wordt gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie met het oog op 
een mogelijke toekomstige trans-
Atlantische vrijhandelszone;

Or. en

Amendement 532
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen, 
aangezien het ontbreekt aan een 
duidelijke Europese wetgeving inzake uit 
derde landen ingevoerde producten; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

Or. en

Amendement 533
Goffredo Maria Bettini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv
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Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie;

(xiv) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen over oorsprongsregels 
erop gericht zijn de benaderingen van de 
EU en de VS met elkaar te verenigen; 
gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen over de brede 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) en de 
mogelijke opwaardering van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet 
worden gekeken naar de mogelijkheid en 
reikwijdte van cumulatie; de 
onderhandelingen aan te grijpen als 
gelegenheid om hoge gemeenschappelijke 
normen in te voeren met betrekking tot 
verplichte oorsprongsaanduidingen op 
producten om consumenten volledige 
zekerheid te bieden en een gelijk speelveld 
te creëren voor marktdeelnemers wat 
betreft de toegang tot de beide markten;

Or. en

Amendement 534
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv bis) diensten van algemeen belang 
niet op te nemen onder het 
toepassingsgebied van de overeenkomst 
en middels een horizontale 
uitzonderingsclausule voor openbare 
diensten in alle sectoren uit te sluiten van 
het toepassingsgebied van de 
overeenkomst;

Or. de
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Amendement 535
Franck Proust, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xiv bis) voegt toe dat de Europese Unie 
meer nadruk moet leggen op de 
productoorsprong en de beginselen van 
unieke vaardigheden en traditie, 
beschermd in het kader van de Europese 
Geografische Aanduidingen (GA), opdat 
de volledige erkenning hiervan aan beide 
zijden van de Atlantische Oceaan het 
mogelijk maakt dat ambachtelijke 
producten naast merkproducten kunnen 
blijven bestaan; benadrukt dat deze 
zorgen zich kunnen uitstrekken tot de 
geografische aanduidingen voor niet-
landbouwproducten; herinnert eraan dat 
voor kwesties van misleiding en misbruik 
van bekendheid van bepaalde prestigieuze 
producten tijdens deze onderhandelingen 
een oplossing moet worden gevonden 
opdat een einde komt aan dit misbruik bij 
het op de markt brengen van deze 
producten;

Or. {FR}fr

Amendement 536
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv bis) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
open overeenkomst is en te bekijken hoe 
gewaardeerde partners die op grond van 
overeenkomsten over een douane-unie 
met de EU of de VS belang hebben bij de 
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onderhandelingen over het TTIP, op 
actievere wijze kunnen worden 
geïnformeerd over de ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 537
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – onder xiv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

xiv bis) te zorgen dat de EU en de VS 
gemeenschappelijke regels vaststellen om 
de oorsprong van producten te bepalen, 
waarbij zij waarborgen dat die regels 
duidelijk en gemakkelijk toepasbaar zijn, 
de eerlijke handel ten goede komen en 
rekening houden met de huidige en 
toekomstige trends in de productie;

Or. {FR}fr

Amendement 538
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter b – punt xiv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv ter) ernaar te streven te waarborgen 
dat de ontwikkelingslanden indirect van 
het TTIP profiteren en zich te blijven 
inzetten om voortgang te maken met de 
multilaterale handelsagenda;

Or. en


