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Amendement 539
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) met betrekking tot niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen

i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de 
in anderhalf jaar overleg opgedane 
ervaring, in alle duidelijk vaststellen 
welke regelgevingsmaatregelen en 
normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, 
voor welke een gemeenschappelijke 
benadering kan worden gevonden, op 
welke gebieden wederzijdse erkenning op 
basis van een gezamenlijke strenge norm 
en een sterk stelsel voor markttoezicht 
wenselijk is en op welke met een 
verbeterde informatie-uitwisseling kan 
worden volstaan;

Schrappen

ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; 
zich in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
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intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de 
samenwerking in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen 
te erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend 
achten voor de bescherming van het leven 
en de gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;
iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de 
bilaterale samenwerking tussen 
reguleringsinstanties door middel van een 
betere informatie-uitwisseling, en de 
goedkeuring, versterking en tijdige 
tenuitvoerlegging van internationale 
instrumenten te bevorderen aan de hand 
van succesvolle internationale ervaringen, 
bijvoorbeeld met ISO-normen of met het 
onder de Economische Commissie van de 
Verenigde Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en 
investeringen ook het effect op de 
consumenten en het milieu gemeten moet 
worden; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zeer omzichtig om te gaan 
en alleen zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;
iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
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betrekking hebben op THB's en 
overbodige administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en 
voorschriften en niet gewijzigd mogen 
worden;
v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan 
volledig te respecteren, alsook de rol van 
het Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden 
bij de beraadslagingen die deel uitmaken 
van de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

Or. fr

Amendement 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

c) met betrekking tot niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen

c) met betrekking tot samenwerking op 
regelgevingsgebied en het 
coherentieaspect en niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen:

Or. en

Amendement 541
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt -i (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(-i) om transversale disciplines op te 
nemen over coherentie en transparantie 
van regelgeving ten behoeve van de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
efficiënte, kosteneffectieve en meer 
compatibele regels voor goederen en 
diensten, waaronder vroegtijdig overleg 
over belangrijke regels, gebruik van 
effectbeoordelingen, evaluaties, 
periodieke controles van bestaande 
wettelijke maatregelen, en toepassing van 
goede regelgevingspraktijken.

Or. en

Amendement 542
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied een volledige 
uitsluiting van mogelijk bekoelende 
effecten op de toekomstige wetgeving in 
de EU en haar lidstaten evenals nieuwe 
verplichtingen ten aanzien van de 
verslaglegging voor de nationale wetgever 
worden gegarandeerd; samenwerking op 
regelgevingsgebied zal werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden stimuleren door handel 
en investeringen te vergemakkelijken en 
door tegelijk te verzekeren dat de 
wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid, consumenten, arbeid en milieu 
een hoog beschermingsniveau biedt en dat 
de in de EU bestaande culturele 
verscheidenheid behouden blijft; de 
onderhandelaars van beide partijen moeten, 
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kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

uitgaande van de in anderhalf jaar overleg 
opgedane ervaring, in alle duidelijkheid 
vaststellen welke regelgevingsmaatregelen 
en normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. en

Amendement 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijk vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren, overeenkomstig het in artikel 
191 VWEU erkende voorzorgsbeginsel, 
dat de wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid, consumenten, arbeid en milieu 
een hoog beschermingsniveau biedt en dat 
de in de EU bestaande culturele 
verscheidenheid behouden blijft; de 
onderhandelaars van beide partijen moeten, 
uitgaande van de in anderhalf jaar overleg 
opgedane ervaring, in alle duidelijk 
vaststellen welke regelgevingsmaatregelen 
en normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
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stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. es

Amendement 544
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de 
in anderhalf jaar overleg opgedane 
ervaring, in alle duidelijkheid vaststellen 
welke regelgevingsmaatregelen en 
normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, 
voor welke een gemeenschappelijke 
benadering kan worden gevonden, op 
welke gebieden wederzijdse erkenning op 
basis van een gezamenlijke strenge norm 
en een sterk stelsel voor markttoezicht 
wenselijk is en op welke met een 
verbeterde informatie-uitwisseling kan 
worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat Europa de lat hoog legt; de 
instelling van een verplichte structurele 
dialoog en samenwerking tussen de 
regelgevers te steunen, waarbij de 
autonomie op regelgevingsgebied volledig 
wordt gerespecteerd en te benadrukken 
dat er ook mechanismen om vroegtijdig te 
kunnen waarschuwen en informatie uit te 
wisselen ten tijde van de voorbereiding 
van de regelgeving moeten komen; er 
rekening mee te houden dat verschillen in 
regelgeving de belangrijkste niet-tarifaire 
belemmering voor de handel zijn en dat de 
regelgevers nader onderzoek moeten doen 
naar manieren om de verenigbaarheid te 
stimuleren, zoals een wederzijdse 
erkenning, harmonisering of op één lijn 
brengen van eisen;

Or. en
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Amendement 545
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; uiteenlopende 
benaderingen op regelgevingsgebied in de 
Europese Unie en de VS zijn kostbaar 
voor de industrie aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan en er kan een flinke 
efficiencywinst worden geboekt door de 
benaderingen op regelgevingsgebied op 
één lijn te brengen, waarbij de 
autoriteiten in de Europese Unie en de 
Verenigde Staten nog steeds hoge 
kwaliteitsnormen en veiligheid voor hun 
burgers mogen handhaven en 
bereiken; de onderhandelaars van beide 
partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning, bijvoorbeeld 
inspectie van fabrieken waar 
farmaceutische producten worden 
vervaardigd, op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
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uitwisseling kan worden volstaan;

Or. en

Amendement 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied het hoogste 
beschermingsniveau wordt geboden wat 
betreft de wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid, met inbegrip van de 
voedselveiligheid en -kwaliteit, 
consumenten, arbeid en milieu en de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
door tegelijk werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden te stimuleren door
handel en investeringen te 
vergemakkelijken; een regelrechte 
harmonisering van normen of een 
wederzijdse erkenning van niet-
gelijkwaardige normen te verwerpen; 
ervoor te zorgen dat samenwerking op 
regelgevingsgebied niet het recht van de 
staat ondermijnt om regelgeving voor te 
schrijven; ervoor te zorgen dat 
samenwerking op regelgevingsgebied op 
de meest transparante en inclusieve 
manier als maar mogelijk is wordt 
ontworpen, waarbij in het bijzonder de 
sociale partners moeten worden 
betrokken; de onderhandelaars van beide 
partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke
technische procedures en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
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welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan; de 
onderhandelaars dienen ervoor te zorgen 
dat de samenwerking op 
regelgevingsgebied zich niet vertaalt in 
een vertraging van wetgevingsprocesses 
en dat zij zich niet gaat uitstrekken over 
sectoren die van de onderhandelingen zijn 
uitgesloten en ook niet met nationale of 
subnationale regelgevingsbesluiten;

Or. en

Amendement 547
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijk vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de 
ervaring die is opgedaan tijdens het 
jarenlange overleg via verschillende 
hiervoor bestemde fora, zoals de trans-
Atlantische Economische Raad en het 
forum op hoog niveau over 
samenwerking, in alle duidelijkheid
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kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

vaststellen welke regelgevingsmaatregelen 
en normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. it

Amendement 548
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied, met de instelling van 
een Raad voor samenwerking op 
regelgevingsgebied, werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door de identificatie en preventie van 
mogelijke toekomstige niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen, waarvoor een 
dialoog op regelgevingsgebied handel en 
investeringen kan vergemakkelijken en 
door tegelijk te verzekeren dat de 
wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid, consumenten, arbeid en milieu 
een hoog beschermingsniveau biedt en dat 
de in de EU bestaande culturele 
verscheidenheid behouden blijft; ervoor te 
zorgen dat de samenwerking op 
regelgevingsgebied zowel op nationaal als 
op niet-nationaal niveau wordt 
ondernomen; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen voor welke 
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uitwisseling kan worden volstaan; regelgevingsmaatregelen en normen een 
gemeenschappelijke benadering moet
worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. en

Amendement 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied een brede, 
verstrekkende en gestructureerde dialoog 
met de VS en werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft;



PE552.129v01-00 14/63 AM\1055773NL.doc

NL

tot een precieze omschrijving proberen te 
komen van kwalitatief hoogwaardige 
normen en wetten voor de consument, die 
is vastgesteld op basis van de strengste 
normen in elke sector, waarbij in 
gedachte moet worden gehouden dat de 
bereikte resultaten de facto internationale 
normen zullen worden; de 
onderhandelaars van beide partijen moeten, 
aldus, uitgaande van de in anderhalf jaar 
overleg opgedane ervaring, in alle 
duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan; 
benadrukt dat kmo's onevenredig hard 
worden getroffen door niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen;

Or. en

Amendement 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
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gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen dienen te streven naar het 
beste resultaat voor elke sector; maar zij
moeten, uitgaande van de in anderhalf jaar 
overleg opgedane ervaring, in alle 
duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. en

Amendement 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied rechtvaardige en 
werkelijk concurrentiebevorderende 
economische randvoorwaarden worden 
gestimuleerd door handel en investeringen 
te vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid van mens en 
dier, consumenten, arbeid en milieu een zo 
hoog mogelijk beschermingsniveau biedt
en voorziet in de hoogst mogelijke 
sanitaire en fytosanitaire normen en dat 
de in de EU bestaande culturele 
verscheidenheid behouden blijft; de 
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in alle duidelijk vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

onderhandelaars van beide partijen moeten, 
uitgaande van de in anderhalf jaar overleg 
opgedane ervaring, in alle duidelijk 
vaststellen welke regelgevingsmaatregelen 
en normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. fr

Amendement 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijk vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen zouden, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
duidelijk moeten vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
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gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. de

Amendement 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijk vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat handel en 
investeringen worden bevorderd en 
vergemakkelijkt door een transparante, 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op regelgevingsgebied en door 
samenhang, terwijl het hoge niveau van 
bescherming voor gezondheid, 
consumenten, arbeid en milieu alsook de
culturele verscheidenheid in de EU worden 
gewaarborgd; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten duidelijk vaststellen 
welke gebieden voorwerp van de 
samenhang van de regelgeving of de 
samenwerking op regelgevingsgebied 
zullen zijn en welke gebieden hiervan 
zullen worden uitgesloten en op welke 
gebieden wederzijdse erkenning op basis 
van een gezamenlijke strenge norm en een 
sterk stelsel voor markttoezicht wenselijk 
is;

Or. de



PE552.129v01-00 18/63 AM\1055773NL.doc

NL

Amendement 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied slechts van toepassing 
is op duidelijk omschreven sectoren waar 
de EU en de VS een vergelijkbare mate 
van protectie kennen, en dringt erop aan 
dat expliciet duidelijk wordt gemaakt dat 
een bepaling inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied in de 
TTIP-overeenkomst geen procedurele eis 
betekent dat Unie-wetten die hierover 
gaan worden aangenomen en ook niet 
leidt tot afdwingbare rechten in dat 
opzicht; ervoor te zorgen dat met het TTIP 
wordt gestimuleerd en verzekerd dat de 
wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid, consumenten, arbeid en milieu 
een hoog beschermingsniveau biedt en dat 
de in de EU bestaande culturele 
verscheidenheid behouden blijft; de 
onderhandelaars van beide partijen moeten, 
uitgaande van de in anderhalf jaar overleg 
opgedane ervaring, in alle duidelijkheid 
vaststellen welke regelgevingsmaatregelen 
en normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht, en op welke met 
een verbeterde informatie-uitwisseling kan 
worden volstaan;

Or. en

Amendement 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring,
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

(i) ervoor te zorgen dat via de 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
coherentie werkelijk transparante, 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en de culturele 
verscheidenheid behouden blijft van beide 
partijen; merkt op dat het op sommige 
gebieden lastig kan zijn om tot een 
overeenkomst te komen, dringt er echter 
op aan dat de onderhandelaars waar 
mogelijk bepalen op welke een 
gemeenschappelijke benadering kan 
worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is;

Or. en

Amendement 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
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concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid, dierenwelzijn en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht en de 
traceerbaarheid van landbouw- en 
industriële goederenwenselijk is en op 
welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

Or. en

Amendement 557
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten,
arbeid en milieu een hoog 

(i) om samenwerking op 
regelgevingsgebied als een bedreiging te 
beschouwen met als gevaar dat zij de 
voorrechten en het verantwoording 
moeten afleggen van de democratisch 
gekozen lichamen verzwakt, in het 
bijzonder wat betreft cruciale aspecten als 
veiligheidsnormen, het arbeidsbeleid en 
consumentenbescherming en ook dat zij 
het publieke debat ernstig beperkt; ook 
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beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de 
in anderhalf jaar overleg opgedane 
ervaring, in alle duidelijkheid vaststellen 
welke regelgevingsmaatregelen en 
normen fundamenteel zijn en niet voor 
een compromis in aanmerking komen, 
voor welke een gemeenschappelijke 
benadering kan worden gevonden, op 
welke gebieden wederzijdse erkenning op 
basis van een gezamenlijke strenge norm 
en een sterk stelsel voor markttoezicht 
wenselijk is en op welke met een 
verbeterde informatie-uitwisseling kan 
worden volstaan;

moet worden gewezen op het risico dat 
door dergelijke mechanismen regelgeving 
in het algemeen belang zou kunnen 
worden tegengehouden voordat zij ook 
maar door een gekozen lichaam is 
besproken.

Or. en

Amendement 558
Goffredo Maria Bettini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; de onderhandelaars van 
beide partijen moeten, uitgaande van de in 
anderhalf jaar overleg opgedane ervaring, 
in alle duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied een brede, 
verstrekkende en gestructureerde dialoog 
met de VS en werkelijk 
concurrentiebevorderende economische 
randvoorwaarden worden gestimuleerd 
door handel en investeringen te 
vergemakkelijken en door tegelijk te 
verzekeren dat de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid, consumenten, 
arbeid en milieu een hoog 
beschermingsniveau biedt en dat de in de 
EU bestaande culturele verscheidenheid 
behouden blijft; tot een precieze 
omschrijving proberen te komen van 
kwalitatief hoogwaardige normen en 
wetgeving voor de consument, die is 
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compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan;

vastgesteld op basis van de strengste 
normen in elke sector, waarbij in 
gedachte moet worden gehouden dat de 
bereikte resultaten de facto internationale 
normen zullen worden; de 
onderhandelaars van beide partijen moeten, 
aldus, uitgaande van de in anderhalf jaar 
overleg opgedane ervaring, in alle 
duidelijkheid vaststellen welke 
regelgevingsmaatregelen en normen 
fundamenteel zijn en niet voor een 
compromis in aanmerking komen, voor 
welke een gemeenschappelijke benadering 
kan worden gevonden, op welke gebieden 
wederzijdse erkenning op basis van een 
gezamenlijke strenge norm en een sterk 
stelsel voor markttoezicht wenselijk is en 
op welke met een verbeterde informatie-
uitwisseling kan worden volstaan; 
benadrukt dat kmo's onevenredig hard 
worden getroffen door niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen;

Or. en

Amendement 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) stelt dat de eerbiediging en 
bevordering van hoge 
beschermingsnormen doelstellingen van 
elke handelsovereenkomst moeten zijn en 
dat elke handelsovereenkomst het recht 
van overheden om de 
beschermingsnormen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid van 
consumenten te reguleren op het niveau 
dat zij toereikend achten, moet 
respecteren; stelt in dit verband dat alle 
gebieden waarop grote verschillen 
bestaan tussen de Europese en 
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Amerikaanse regelgeving en benadering 
van de onderhandelingen moeten worden 
uitgesloten;

Or. es

Amendement 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) rekening te houden met het feit dat 
niet-tarifaire handelsbelemmeringen voor 
de EU een van de belangrijkste kwesties 
vormen bij de onderhandelingen; ervoor 
te zorgen dat onderhandelingen op dit 
gebied worden gevoerd met de strengste 
normen ten aanzien van transparantie, 
met inbegrip van een inventarisatie van 
alle niet-tarifaire handelsbelemmeringen 
die waarschijnlijk ten gevolge van de 
overeenkomst worden opgeheven; 
herinnert eraan dat bepaalde niet-
tarifaire handelsbelemmeringen in 
Europa direct te maken hebben met de 
collectieve voorkeuren en levensstijlen 
van de Europese burgers en dat er 
daarom niet aan getornd mag worden;

Or. en

Amendement 561
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) ervoor te zorgen dat de
overeenkomst, indien zij wordt 
goedgekeurd, geen negatieve gevolgen zal 
hebben voor de universele toegang tot 
geneesmiddelen;  

Or. en

Amendement 562
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van het TTIP niet van toepassing zijn op 
en geen gevolgen hebben voor de 
landbouwsector en de regelgeving in die 
sector waar zij de inspanningen verlegt 
van lokale voedselproductie en kortere 
productieketens naar onnodige en 
dubbele handel;

Or. en

Amendement 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

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

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) douanekwesties aan te pakken die 
buiten het toepassingsgebied van de regels 
van het handelsfacilitatieakkoord (TFA) 
van de WTO vallen, en te benadrukken 
dat er, teneinde een daadwerkelijke 
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verlichting van de administratieve lasten 
te bewerkstelligen, moet worden 
toegewerkt naar een maximale 
afstemming op regelgevingsgebied wat 
betreft de beleidsmaatregelen en 
praktijken die zijn gerelateerd aan grens-
en douanekwesties;

Or. en

Amendement 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i ter) in het bijzonder te specificeren 
welke landbouwsectoren en subsectoren 
worden uitgesloten van de samenwerking
op regelgevingsgebied binnen het TTIP, 
waaronder gevoelige gebieden waarop de 
wetgeving van de EU en die van de VS 
sterk van elkaar verschillen, zoals de 
wetgeving inzake dierenwelzijn, genetisch 
gemodificeerde organismen, klonen en 
nakomelingen van klonen, het bleken van 
kippenkarkassen met chloor, 
groeihormonen in de vlees- en 
melkproductie, antibiotica in de 
veehouderij, landbouwchemicaliën en 
gewasbeschermingsmiddelen;  

Or. en

Amendement 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(i quater) in het bijzonder de volgende 
bepalingen te verwerpen, die het de facto 
moeilijker zouden kunnen maken voor de 
EU om verder te gaan dan de grootste 
gemene deler van internationale 
instrumenten;

- de VS het recht toe te kennen om 
informatie uit te wisselen met 
regelgevende instanties betreffende het 
door de lidstaten goedkeuren van 
nationale wetgeving, waaronder 
gezamenlijk onderzoek naar mogelijke 
manieren om compatibiliteit op 
regelgevingsgebied te bevorderen;

- de VS formele rechten toe te kennen met 
betrekking tot uitvoeringshandelingen die 
moeten worden goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 291 VWEU, terwijl 
het Europees Parlement op geen enkele 
manier het recht heeft controle uit te 
oefenen met betrekking tot 
uitvoeringshandelingen;

Or. en

Amendement 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt i quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i quinquies) de EU-regelgeving te 
beschouwen als normen die noodzakelijk 
zijn om de gezondheid van mens en dier, 
de voedselveiligheid en de duurzaamheid 
van het milieu te verzekeren, naast andere 
legitieme factoren; daarom te verwerpen 
dat zij als technische 
handelsbelemmeringen (THB) worden 
gecategoriseerd;
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Or. en

Amendement 567
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel en de verdediging van 
het algemene belang van de EU, 
ongemoeid te laten;

Or. fr

Amendement 568
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend 
achten voor de bescherming van het leven 
en de gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen te verzekeren dat de strenge 
normen die zijn ingesteld voor de 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant op 
geen enkele manier in de EU moeten 
worden afgezwakt; elkaars gevoeligheden 
te respecteren en elkaars fundamentele 
waarden, zoals het voorzorgsbeginsel van 
de EU, ongemoeid te laten;

Or. en

Amendement 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
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intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te taxeren en te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; ervoor 
te zorgen dat er wordt nagedacht over 
andere legitieme factoren dan de 
risicobepaling aangaande het maken van 
voedselbeleid, zoals de van boer tot 
bord-benadering, en de tenuitvoerlegging 
van hun eigen SFS-normen te verifiëren, 
controleren en aan een onderzoek te 
onderwerpen; elkaars gevoeligheden te 
respecteren en elkaars fundamentele 
waarden, zoals het voorzorgsbeginsel van 
de EU, ongemoeid te laten en ervoor te 
zorgen dat partijen het recht 
voorbehouden om een op gevaren 
gebaseerde benadering te volgen, in het 
bijzonder met betrekking tot cosmetica en 
chemische producten;

Or. en

Amendement 570
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
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intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor het garanderen van de 
voedselveiligheid en de bescherming van 
het leven of de gezondheid van mens, dier 
en plant; elkaars gevoeligheden te 
respecteren en elkaars fundamentele 
waarden, zoals het voorzorgsbeginsel van 
de EU met betrekking tot de verspreiding 
van genetisch gemodificeerde 
organismen, ongemoeid te laten;

Or. hr

Amendement 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake en 
de Europese sanitaire en fytosanitaire 
normen en procedures na te leven; zich in 
de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
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elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

Or. fr

Amendement 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op de 
eliminatie of aanzienlijke terugdringing 
van buitensporig belastende 
SFS-maatregelen met inbegrip van 
verwante invoerprocedures; in het 
bijzonder ervoor te zorgen dat 
goedkeuringen vooraf, verplichte 
protocollen of inspecties voor de inklaring 
niet als permanente invoermaatregel 
worden toegepast; meer transparantie en 
openheid te bereiken, op een intensievere 
dialoog tussen de regelgevers en op het 
versterken van de samenwerking in de 
internationale normalisatie-instellingen; in 
de onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
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te laten;

Or. en

Amendement 573
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; eisen op te 
nemen dat maatregelen die door elk van 
beide partijen worden geïntroduceerd op 
wetenschappelijke en internationale 
normen of een wetenschappelijke 
risicobepaling moeten zijn gebaseerd 
terwijl het recht van beide partijen wordt 
erkend om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden ongemoeid 
te laten;

Or. en

Amendement 574
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant, zoals 
door de van boer tot bord-benadering 
wordt geïllustreerd; elkaars gevoeligheden 
te respecteren en elkaars fundamentele 
waarden, met inbegrip van het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten, evenals het recht van beide 
partijen om besluiten over het 
voedselbeleid te baseren op andere 
legitieme factoren dan een risicobepaling; 
te garanderen dat beide partijen hun recht 
op nationaal en subnationaal niveau 
zullen behouden om een op gevaren 
gebaseerde benadering te volgen, in het 
bijzonder als het gaat om cosmetica, 
chemische producten, pesticiden en 
GGO's;

Or. en
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Amendement 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale normalisatie-
instellingen; in de onderhandelingen over 
SFS- en THB-maatregelen het recht van 
beide partijen te erkennen om risico's te 
beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant;

Or. de

Amendement 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
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multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden volledig te 
respecteren en elkaars fundamentele 
waarden, in het bijzonder het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten; geen bepalingen op te nemen die 
het de facto moeilijker zouden kunnen 
maken voor de EU om verder te gaan dan 
de grootste gemene deler van 
internationale instrumenten;

Or. en

Amendement 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; 
zich in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 

(ii) ervoor te zorgen dat de 
onderhandelingen verder gaan dan de 
overeenkomsten van de 
Wereldhandelsorganisatie inzake SFS en 
THB; zich in de eerste plaats te richten op 
meer transparantie, coherentie en 
openheid, wederzijdse erkenning, de 
uitwisseling van beproefde methoden, op 
een intensievere dialoog tussen de 
regelgevers en op het versterken van de 
samenwerking in de internationale 
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normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

normalisatie-instellingen terwijl alle 
onnodige obstakels voor handel en 
investeringen worden weggenomen en 
ervoor wordt gezorgd dat de regelgevers 
proportionele maatregelen ontwikkelen 
gebaseerd op wetenschappelijk bewijzen 
en internationale normen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant 
waarbij de rechtskaders aan beide zijden 
volledig worden gerespecteerd;

Or. en

Amendement 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en op het versterken van de samenwerking 
in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 
en fysiosanitaire maatregelen (SFS) en 
maatregelen tegen technische 
handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 
van de centrale beginselen van de 
multilaterale overeenkomsten ter zake; zich 
in de eerste plaats te richten op meer 
transparantie en openheid, op een 
intensievere dialoog tussen de regelgevers 
en belanghebbenden en op het versterken 
van de samenwerking in de internationale 
normalisatie-instellingen; in de 
onderhandelingen over SFS- en THB-
maatregelen het recht van beide partijen te 
erkennen om risico's te beheren in 
overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij passend achten 
voor de bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant; 
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elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten;

elkaars gevoeligheden te respecteren en 
elkaars fundamentele waarden, zoals het 
voorzorgsbeginsel van de EU, ongemoeid 
te laten en om zich in te zetten voor de 
eerbiediging van het voorzorgsbeginsel 
mocht het TTIP worden goedgekeurd;

Or. en

Amendement 579
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) te benadrukken dat het 
voorzorgsbeginsel een van de 
grondbeginselen van het Europese 
milieu-, gezondheids- en 
consumentenbeschermingsbeleid is en de 
basis vormt voor snelle en proactieve 
onderhandelingen om te voorkomen dat 
de gezondheid van mens, dier en plant op 
het spel wordt gezet en het milieu wordt 
aangetast; te waarborgen dat de 
onderhandelingen niet resulteren in een 
verwatering van het voorzorgsbeginsel dat 
in de EU van toepassing is, met name op 
het gebied van de bescherming van het 
milieu, de volksgezondheid, de 
voedselveiligheid en consumenten;

Or. en

Amendement 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) de garanties voor en de 
bescherming van het recht van de EU om 
wetgeving vast te stellen inzake 
etikettering en kenmerking te versterken 
en dit recht in het kader van 
traceerbaarheid en 
consumentenbescherming te zien, in 
plaats van als technische 
handelsbelemmering; te waarborgen dat 
het TTIP op geen enkele wijze afbreuk 
doet aan het vermogen van de EU om de 
traceerbaarheid van voedingsproducten 
voor te schrijven en de consumenten te 
informeren via regelgeving inzake 
etikettering betreffende van het land van 
oorsprong, etikettering betreffende 
productiemethoden en andere vormen van 
etikettering van voedingsmiddelen;

Or. en

Amendement 581
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(ii ter) het standpunt in te nemen dat 
bestaande afwijkingen tussen de 
regelgevingen vaak het gevolg zijn van 
een verschil in aanpak op cultureel en 
politiek gebied, en dat hier meer waarde 
aan kan worden gehecht dan de kosten 
die zij veroorzaken als centrale non-
tarifaire handelsbarrière (NTB); erop te 
wijzen dat het opvangen van de gevolgen 
van deregulering extreem hoge kosten met 
zich mee kan brengen voor de openbare 
begrotingen; 
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Or. en

Amendement 582
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(ii ter) te waarborgen dat de onderlinge 
afstemming van wettelijke normen inzake 
dierenwelzijn ten doel heeft de normen 
zoveel mogelijk aan te scherpen in plaats 
van af te zwakken, en productienormen 
betreffende dierenwelzijn in te voeren die 
moeten worden nageleefd als voorwaarde 
voor de invoer van goederen in de EU;

Or. en

Amendement 583
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii quater) erop te wijzen dat de overgrote 
meerderheid van de bevolking van de 
meeste lidstaten sterk gekant is tegen de 
teelt, de invoer en de verwerking van 
genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO’s);

Or. en

Amendement 584
Helmut Scholz
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namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii quinquies) te verzekeren dat met het 
oog op consumenten- en 
gezondheidsbescherming bijzondere 
regelingen worden vastgesteld voor de 
landbouwsector en daarin een verbod 
wordt opgenomen op de invoer in de EU 
van bepaalde producten, waaronder met 
name alle producten die niet voldoen aan 
de etiketteringsrichtlijn, producten die 
bestaan uit of zijn geproduceerd met 
GGO’s, dieren die worden behandeld met 
groeihormonen, levensmiddelen die 
afkomstig zijn van gekloonde dieren en 
levensmiddelen die zijn behandeld met in 
de EU verboden of nog te verbieden 
stoffen;

Or. en

Amendement 585
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii sexies) te verduidelijken dat de 
biodiversiteit in de landbouw de basis is 
voor de productie van levensmiddelen en 
te verzekeren dat handelsovereenkomsten 
noch tot beperkingen voor oude zaden 
leiden, noch tot een verarming van onze 
traditionele gewassen of een belemmering 
van de kwalitatief hoogwaardige en 
milieuvriendelijk georiënteerde 
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landbouw;

Or. en

Amendement 586
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii septies) opdracht te geven voor een 
onafhankelijke beoordelingsstudie naar 
de gevolgen van een handelsakkoord met 
de VS voor het Europese 
boerenfamiliebedrijf, het Europese 
landbouwbeleid, de voedselveiligheid, de 
traceerbaarheid van levensmiddelen en 
producten, en het milieu.

Or. en

Amendement 587
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii octies) ervoor te zorgen dat in alle 
horizontale hoofdstukken en alle sectorale 
bijlagen van het TTIP geen bepalingen 
worden opgenomen inzake de regulering 
van chemicaliën en pesticiden en die 
afbreuk doen aan de geïntegreerde 
aanpak van de EU inzake 
voedselveiligheid, met inbegrip van EU-
wetgeving betreffende GGO’ en 
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hormonen en eventueel noodzakelijke 
toekomstige wetgeving, bijvoorbeeld met 
betrekking tot voedingsmiddelen die 
hormoonontregelende stoffen bevatten;

Or. en

Amendement 588
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ii nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii nonies) vast te houden aan de EU-
benadering “van boer tot bord” die 
voorschrijft dat in de gehele 
productieketen goede hygiënepraktijken 
moeten worden toegepast om te 
garanderen dat levensmiddelen die aan de 
eindgebruiker worden verkocht veilig zijn; 
de uitbesteding van taken op het gebied 
van de levensmiddelencontrole aan 
particuliere actoren af te wijzen; vast te 
houden aan het standpunt dat een 
voedselsysteem dat is gebaseerd op 
veiligheidscontroles door derden niet 
geacht kan worden gelijkwaardig te zijn 
aan een systeem op basis van 
onafhankelijke inspecties door de 
overheid;

Or. en

Amendement 589
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii
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Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan het uitsluitend door middel 
van een betere informatie-uitwisseling 
versterken van de bilaterale samenwerking 
tussen reguleringsinstanties, en de 
goedkeuring, versterking en tijdige 
tenuitvoerlegging van internationale 
instrumenten te bevorderen aan de hand 
van succesvolle internationale ervaringen, 
bijvoorbeeld met ISO-normen of met het 
onder de Economische Commissie van de 
Verenigde Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zuinig 
en zeer omzichtig om te gaan en alleen 
zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;

Or. en

Amendement 590
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
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horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen of bevoegdheden niet 
in gevaar komen;

Or. de

Amendement 591
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
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versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en 
investeringen ook het effect op de 
consumenten en het milieu gemeten moet 
worden; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zeer omzichtig om te gaan 
en alleen zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;

versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met de Economische 
Commissie van de Verenigde Naties voor 
Europa (UNECE), met name met 
betrekking tot nieuwe technologieën; te 
bedenken dat de erkenning van 
gelijkwaardigheid van een zo groot 
mogelijk aantal veiligheidsvoorschriften 
voor voertuigen een van de grootste 
resultaten van de overeenkomst zou 
vormen en dat hiervoor moet worden 
aangetoond dat de regelgeving van de EU 
en die van de VS voor hetzelfde 
veiligheidsniveau zorgen; dit als stap te 
beschouwen in de richting van een 
volledige convergentie van de regelgeving 
voor deze en andere sectoren;

Or. en

Amendement 592
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
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Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);erkent dat normen belangrijk 
zijn voor de invoer en uitvoer van 
goederen en voor beide zijden en dringt er 
bij de Amerikaanse en Europese 
normalisatie-instellingen op aan samen te 
werken op het gebied van 
gemeenschappelijke normen en de 
wederzijdse erkenning van normen, om 
het concurrentievermogen van Europa en 
de VS te verhogen en de keuze voor de 
consument te vergroten en tegelijkertijd 
strenge normen inzake veiligheid en 
consumentenbescherming te 
handhaven; vast te stellen dat met de aan 
de regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

Or. en

Amendement 593
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 c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk (iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
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inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en 
investeringen ook het effect op de 
consumenten en het milieu gemeten moet 
worden; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zeer omzichtig om te gaan 
en alleen zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;

inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, het 
effect op de consumenten, het milieu en 
genderverhoudingen gemeten moet 
worden, dat prioriteit moet krijgen boven 
het effect op handel en investeringen; met 
de mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

Or. en

Amendement 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
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uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen en bevoegdheden 
van de wetgevers aan beide kanten van de 
Atlantische Oceaan niet in gevaar komen;

Or. de

Amendement 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
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internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en 
investeringen ook het effect op de 
consumenten en het milieu gemeten moet 
worden; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zeer omzichtig om te gaan 
en alleen zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;

internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);

Or. de

Amendement 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
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harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en 
investeringen ook het effect op de 
consumenten en het milieu gemeten moet
worden; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zeer omzichtig om te gaan 
en alleen zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;

harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);te waarborgen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
volledig is gebaseerd op de EU-
methodologie waarbij in de eerste plaats 
sociale effecten en het effect op de 
mensenrechten en het milieu worden
gemeten; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zuinig en zeer omzichtig om 
te gaan en alleen zodanig dat daardoor 
legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

Or. en

Amendement 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld met 
ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de Verenigde 
Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties, 
die in de toekomst zou kunnen bijdragen 
tot de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke definities en het 
voorkomen van onnodige divergenties, 
met name als het gaat om nieuwe 
technologieën en diensten, zoals 
elektrische auto’s, slimme netwerken, 
nanotechnologie en groene producten; 
hiernaar te streven door middel van een 
betere informatie-uitwisseling, en de 
goedkeuring, versterking en tijdige 
tenuitvoerlegging van internationale 
instrumenten te bevorderen aan de hand 
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effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

van succesvolle internationale ervaringen, 
bijvoorbeeld met ISO-normen of met het 
onder de Economische Commissie van de 
Verenigde Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 
harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29); vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en investeringen 
ook het effect op de consumenten en het 
milieu gemeten moet worden; met de 
mogelijkheid van bevordering van de 
compatibiliteit van regelgevingen zeer 
omzichtig om te gaan en alleen zodanig dat 
daardoor legitieme regelgevings- en 
beleidsdoelstellingen niet in gevaar komen;

Or. en

Amendement 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen aan de hand van succesvolle 
internationale ervaringen, bijvoorbeeld 
met ISO-normen of met het onder de 
Economische Commissie van de 
Verenigde Naties voor Europa (UNECE) 
ressorterende Wereldforum voor de 

(iii) met betrekking tot het hoofdstuk 
inzake samenwerking op het gebied van 
horizontale regelgeving, prioriteit toe te 
kennen aan de versterking van de bilaterale 
samenwerking tussen reguleringsinstanties 
door middel van een betere informatie-
uitwisseling, en de goedkeuring, 
versterking en tijdige tenuitvoerlegging 
van internationale instrumenten te 
bevorderen met volledige inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel en op basis 
van een specifiek en permanent 
samenwerkingsmechanisme voor 
regelgeving en overleg, om zo te 
waarborgen dat een levende overeenkomst 
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harmonisering van voertuigvoorschriften 
(WP.29);vast te stellen dat met de aan de 
regelgevingshandeling voorafgaande 
effectbeoordeling, zoals omschreven in de 
horizontale bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied, 
naast het effect op handel en 
investeringen ook het effect op de 
consumenten en het milieu gemeten moet 
worden; met de mogelijkheid van 
bevordering van de compatibiliteit van 
regelgevingen zeer omzichtig om te gaan 
en alleen zodanig dat daardoor legitieme 
regelgevings- en beleidsdoelstellingen niet 
in gevaar komen;

tot stand komt;

Or. en

Amendement 599
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) een ambitieus en doeltreffend 
samenwerkingsmechanisme in te stellen 
tussen het Congres van de VS en het 
Europees Parlement dat bedoeld is om zo 
hoog mogelijke gemeenschappelijke 
normen te creëren en te waarborgen dat 
er bij toekomstige normen in de 
belangrijkste sectoren geen onbedoelde 
afwijkingen zijn; hoge 
gemeenschappelijke normen te promoten 
op alle internationale fora;

Or. en

Amendement 600
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) zorg voor te dragen voor een 
duidelijk en ondubbelzinnig taalgebruik 
in het hoofdstuk over samenwerking op 
regelgevingsgebied, teneinde te 
waarborgen dat dergelijke samenwerking 
op geen enkele wijze wordt benut om 
legitieme democratische 
besluitvormingsprocessen te omzeilen, het 
beschermingsniveau voor de Europese 
burgers te verlagen of wetgevers te 
beletten om besluiten te nemen in het 
algemeen belang; 

Or. en

Amendement 601
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iii ter) zich te verzetten tegen het voorstel 
voor een geïnstitutionaliseerde vorm van 
verdergaande samenwerking op 
regelgevingsgebied waarmee handels- en 
investeringspartners en ondernemingen in 
de prelegislatieve of legislatieve fase van 
de wetgevingsprocedure binnen de EU of 
de VS, binnen de lidstaten of de federale 
staten en de gemeentelijke en regionale 
overheden een geprivilegieerd 
medebeslissingsrecht zou worden gegeven 
of de mogelijkheid zou worden geboden 
om de wetgevingsprocedure te vertragen 
of stop te zetten door een beoordeling van 
de gevolgen van de wetgeving voor de 
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handel en de investeringen te eisen;

Or. en

Amendement 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en 
overbodige administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en 
voorschriften en niet gewijzigd mogen 
worden;

Schrappen

Or. de

Amendement 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en 
overbodige administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en 
voorschriften en niet gewijzigd mogen 
worden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 604
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften
en niet gewijzigd mogen worden;

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en 
overlappende of overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften 
en niet gewijzigd mogen worden;

Or. fr

Amendement 605
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften 
en niet gewijzigd mogen worden;

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en 
voorschriften;

Or. en

Amendement 606
Wim van de Camp
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften 
en niet gewijzigd mogen worden;

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied, ook 
met het oog op typegoedkeuringstests,
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften 
en niet gewijzigd mogen worden;

Or. en

Amendement 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften 
en niet gewijzigd mogen worden;

(iv) in het kader van de toekomstige 
samenwerking op regelgevingsgebied 
duidelijk te bepalen welke maatregelen 
betrekking hebben op THB's en overbodige 
administratieve rompslomp en 
formaliteiten, en welke verband houden 
met fundamentele normen en voorschriften 
of procedures ter verwezenlijking van 
beleidsdoelstellingen van de overheid en 
niet gewijzigd mogen worden;

Or. en

Amendement 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt iv bis (new)
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Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) erop toe te zien dat de besluiten die 
worden genomen door het orgaan voor 
samenwerking op regelgevingsgebied dat 
belast is met het opstellen van 
gemeenschappelijke normen voor de 
toekomst geen afbreuk kunnen doen aan 
het recht van de Europese lidstaten om 
striktere normen vast te stellen;

Or. fr

Amendement 609
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) informatie te verstrekken over de
manier waarop overeenkomsten van de 
VS of de EU met derde landen de 
samenwerking op regelgevingsgebied 
kunnen beïnvloeden, en met name te 
verduidelijken welke interactie er tussen 
deze overeenkomsten zou plaatsvinden 
indien ze voorzien in vergelijkbare 
vormen van samenwerking op 
regelgevingsgebied;

Or. en

Amendement 610
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
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel, teneinde te 
voorkomen dat een partij een veto kan 
uitspreken voordat de andere partij 
officieel een regelgevingsvoorstel heeft 
ingediend; de rol, de samenstelling en de 
juridische status van de raad voor 
samenwerking op regelgevingsgebied te 
specificeren, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het feit dat de 
rechtstreekse en verplichte toepassing van 
zijn aanbevelingen zou neerkomen op een 
schending van de wetgevingsprocedures 
zoals vastgelegd in het Verdrag; er voorts 
op toe te zien dat het vermogen van de 
Europese, nationale en plaatselijke 
autoriteiten om hun eigen beleid, met 
name het sociaal en milieubeleid, bij wet 
te regelen volledig wordt gehandhaafd;

Or. en

Amendement 611
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v
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Ontwerpresolutie Amendement

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, rekening houdend met de 
wetgevende bevoegdheden van de
lidstaten van de Unie en van de regio's 
met wetgevende bevoegdheid, alsook de 
rol van het Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

Or. it

Amendement 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel; pleit er daarom voor 
dat bij de bijwerkingen in het kader van 
het partnerschap de mogelijkheid wordt 
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gelaten om bepaalde aspecten indien 
nodig te corrigeren en dat die 
bijwerkingen worden gekoppeld aan 
democratisch en parlementair toezicht;

Or. fr

Amendement 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevings- en democratische 
besluitvormingsstelsels aan beide kanten 
van de Atlantische Oceaan volledig te 
respecteren, alsook de rol van het Europees 
Parlement in het besluitvormingsproces 
van de EU en zijn democratische toezicht 
op de regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden, 
met name non-gouvernementele 
organisaties, bij de beraadslagingen die 
deel uitmaken van de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

Or. en

Amendement 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
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kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige
betrokkenheid van de belanghebbenden bij 
de beraadslagingen die deel uitmaken van 
de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk te zorgen voor de grootst 
mogelijke transparantie en de
betrokkenheid van alle relevante
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 615
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en 
tegelijk toe te zien op een evenwichtige 
betrokkenheid van de belanghebbenden 
bij de beraadslagingen die deel uitmaken 
van de ontwikkeling van een 
regelgevingsvoorstel;

(v) bij de totstandbrenging van het kader 
voor de toekomstige samenwerking de 
gevestigde regelgevingsstelsels aan beide 
kanten van de Atlantische Oceaan volledig 
te respecteren, alsook de rol van het 
Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische toezicht op de 
regelgevingsprocessen in de EU, en er 
tegelijk op toe te zien dat in het kader van 
de samenwerking op regelgevingsgebied 
geen geprivilegieerde toegang tot 
besluitvormers of een bevoorrechte rol bij 
beraadslagingen wordt gegeven aan 
ondernemingen of belanghebbenden;

Or. en

Amendement 616
Viviane Reding
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt v bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(v bis) het recht van de partijen om zich te 
onthouden van trans-Atlantische 
samenwerking indien deze onnodig of 
ongepast wordt geacht, volledig te 
erkennen; het 
samenwerkingsmechanisme net als in het 
geval van de CETA als vrijwillig 
mechanisme te definiëren;

Or. en

Amendement 617
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(v bis) onverwijld maatregelen te treffen 
om te waarborgen dat in het bijzonder de 
aanbeveling betreffende de ontwikkeling 
van een Europese strategie voor grotere 
IT-onafhankelijkheid en een 
cyberstrategie van de EU, zoals 
opgenomen in de resolutie van het 
Europees Parlement van 12 maart over 
het surveillanceprogramma van de NSA 
in de VS, toezichthoudende instanties in 
verschillende lidstaten en gevolgen voor 
de grondrechten van EU-burgers en voor 
de trans-Atlantische samenwerking op het 
gebied van justitie en binnenlandse zaken, 
ten uitvoer wordt gelegd;

Or. en
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Amendement 618
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(v ter) ervoor te zorgen dat 
coderingsnormen, of de certificatie ervan, 
niet worden opgenomen in de TTIP-
overeenkomst, aangezien hieraan geen 
economische voordelen zijn verbonden, 
maar mogelijk wel ernstige economische 
en maatschappelijke nadelen;

Or. en

Amendement 619
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(v quater) te waarborgen dat een 
omvattende en ondubbelzinnige 
horizontale clausule wordt opgenomen
waarmee de EU-regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens 
volledig onverlet worden gelaten door de 
overeenkomst, zonder dat daaraan de 
voorwaarde wordt gesteld dat deze 
clausule consistent moet zijn met andere 
onderdelen van andere 
handelsovereenkomsten;

Or. en


