
AM\1055775NL.doc PE552.130v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie Internationale Handel

2014/2228(INI)

30.3.2015

AMENDEMENTEN
620 - 822

Ontwerpadvies
Bernd Lange
(PE549.135v01-00)

Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het 
transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)
(2014/2228(INI))



PE552.130v03-00 2/122 AM\1055775NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\1055775NL.doc 3/122 PE552.130v03-00

NL

Amendement 620
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) met betrekking tot de voorschriften: Schrappen

i) de onderhandelingen over 
markttoegang en samenwerking op 
regelgevingsgebied te koppelen aan de 
vaststelling van ambitieuze voorschriften 
en disciplines, o.a. inzake duurzame 
ontwikkeling, energie, kmo's, 
investeringen en intellectuele eigendom;
ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en hun inhoud, de IAO-Agenda voor 
waardig werk en de centrale 
internationale milieuovereenkomsten; de 
bepalingen van dit hoofdstuk moeten zijn 
gericht op de verhoging van het 
beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de 
Richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO), en een duidelijk 
gestructureerde rol voor het 
maatschappelijk middenveld;
iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
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overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;
iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en 
op de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;
v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;
vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige 
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.
vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe 
de aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring 
van de energiebronnen wordt 
ondersteund;
viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
niet wordt aangetast door een eventuele 
overeenkomst, maar dat het beginsel van 
non-discriminatie geldt wanneer eenmaal 
tot exploitatie is besloten; ook moet de 
toegang tot grondstoffen en energie op 
niet-discriminerende basis aan 
ondernemingen uit de EU of de VS 
worden verleend, en moeten de 
kwaliteitsnormen voor energieproducten 
in acht worden genomen;
ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
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gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;
x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke 
duurzaamheidsnormen voor de 
energieproductie, waarbij altijd de aan 
beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;
xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden 
het samen gemakkelijker maken voor 
kmo's om deel te nemen aan de trans-
Atlantische handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;
xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als 
investeringsbescherming; het hoofdstuk 
over investeringen moet erop gericht zijn 
een niet-discriminerende behandeling te 
waarborgen bij vestiging van Europese 
bedrijven op Amerikaans grondgebied, 
waarbij wel rekening moet worden 
gehouden met het gevoelige karakter van 
bepaalde sectoren;
xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
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nauwkeurig worden geformuleerd; het 
vrije kapitaalverkeer moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van het EU-Verdrag en moet vergezeld 
gaan van een prudentiële 
uitzonderingsbepaling in geval van een 
financiële crisis;
xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende 
wijze worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;
xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder 
een versterkte bescherming en erkenning 
van Europese geografische aanduidingen, 
en een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden 
van de EU en de VS, onder bevestiging 
van de bestaande flexibiliteit in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten 
(TRIPS), met name op het gebied van de 
volksgezondheid;
xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

Or. fr
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Amendement 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

(d) met betrekking tot de voorschriften: (d) met betrekking tot de 
voorschriftenpijler:

Or. en

Amendement 622
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen en 
intellectuele eigendom;

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en beginselen, 
o.a. inzake duurzame economische
ontwikkeling, energie, kmo's, investeringen 
en intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 623
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
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o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen en 
intellectuele eigendom;

o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, geneesmiddelen, kmo's, 
investeringen en intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen en 
intellectuele eigendom;

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's en investeringen;

Or. de

Amendement 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen en
intellectuele eigendom;

(i) af te zien van het uitruilen van 
onderhandelingspunten in de 
onderhandelingen over markttoegang,
samenwerking op regelgevingsgebied en
de vaststelling van voorschriften en 
disciplines, aangezien elk van deze drie 
pijlers een eigen logica volgt en specifieke 
gevoeligheden kent;

Or. en
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Amendement 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen en 
intellectuele eigendom;

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines op 
gebieden zoals, maar niet uitsluitend, 
duurzame ontwikkeling, energie, kmo's, 
investeringen en intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen en 
intellectuele eigendom;

(i) de onderhandelingen over markttoegang 
en samenwerking op regelgevingsgebied te 
koppelen aan de vaststelling van 
ambitieuze voorschriften en disciplines, 
o.a. inzake duurzame ontwikkeling, 
energie, kmo's, investeringen, 
transparantie van overheidssubsidies, 
prijsafspraken, misbruik van 
binnenlandse marktposities, concurrentie 
tussen particuliere bedrijven en 
staatsbedrijven/door de staat 
gecontroleerde bedrijven, en intellectuele 
eigendom;

Or. en
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Amendement 628
Lola Sánchez Caldentey

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

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) de in het kader van de Verenigde 
Naties goedgekeurde verbintenissen en 
andere verbintenissen van bevoegde 
internationale organisaties inzake 
handelskwesties, met name ten aanzien 
van de mensenrechten, de rechten van de 
vrouw, de arbeidsrechten, de rechten van 
de inheemse bevolking en de bescherming 
van ons milieu, na te komen en voorrang 
te geven op zakelijke en private belangen;

Or. en

Amendement 629
Eleonora Forenza

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

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) te waarborgen dat het niveau van 
de sociale en arbeidsnormen, de 
bescherming van consumenten en de 
volksgezondheid, de zorg voor het milieu, 
waaronder de regeneratie van onze 
natuurlijke hulpbronnen, het 
dierenwelzijn, de normen voor 
voedselveiligheid en de ecologisch 
duurzame landbouwpraktijken, de 
toegang tot informatie en etikettering, 
cultuur en medicijnen, de wetgeving 
inzake financiële markten, alsook 
gegevensbescherming, netneutraliteit en 
andere digitale rechten van de EU verder 
gerespecteerd worden en niet worden 
"geharmoniseerd", en daardoor 
aangetast, door deze te verlagen tot de 
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kleinste gemene deler;

Or. en

Amendement 630
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor 
waardig werk en de centrale 
internationale milieuovereenkomsten; de 
bepalingen van dit hoofdstuk moeten zijn 
gericht op de verhoging van het 
beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de 
Richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO) , en een duidelijk 
gestructureerde rol voor het 
maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op ondersteuning van de bevordering van 
fatsoenlijk werk door een doeltreffende 
binnenlandse tenuitvoerlegging van de 
kernnormen van de internationale 
arbeidsorganisatie (IAO), zoals vastgelegd 
in de verklaring van de IAO van 1998 
inzake fundamentele arbeidsnormen en 
de desbetreffende multilaterale 
milieuovereenkomsten, alsook de 
samenwerking op het gebied van 
handelsgerelateerde aspecten van 
duurzame ontwikkeling te versterken.

Or. en

Amendement 631
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii



PE552.130v03-00 12/122 AM\1055775NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledige en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en hun inhoud, de IAO-Agenda voor 
waardig werk en de centrale 
internationale milieuovereenkomsten; de 
bepalingen van dit hoofdstuk moeten zijn 
gericht op de verhoging van het 

(ii) ervoor te zorgen dat in het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling wordt 
benadrukt dat de EU en de VS dezelfde 
sociale, arbeids- en milieudoelstellingen
hebben, ook al is de wettelijke status van 
de desbetreffende internationale 
verdragen in beide blokken verschillend;
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beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de 
Richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO), en een duidelijk 
gestructureerde rol voor het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 633
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie,
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op de volledig en doeltreffende 
verplichting tot uitvoering van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

Or. de
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Amendement 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling bindend en 
afdwingbaar is en gericht is op volledige
en doeltreffende ratificatie, uitvoering en 
handhaving van de acht fundamentele 
verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en hun inhoud, 
de IAO-Agenda voor waardig werk en de 
centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op herbevestiging van de 
gecommitteerdheid van beide partijen aan 
gedeelde beginselen die voortvloeien uit
de acht fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

(In haar "position paper" over handel en 
duurzame ontwikkeling stelt de Commissie 
minder strikte bepalingen voor. We moeten 
oppassen dat we VS niet dwingen om alle 
AIO-Verdragen te ratificeren, aangezien 
dit vermoedelijk niet-onderhandelbaar 
voor de VS is.)

Or. en

Amendement 636
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk (ii) het tot een voorafgaande voorwaarde 
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inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

voor het sluiten van een overeenkomst te 
maken dat het hoofdstuk inzake duurzame 
ontwikkeling gericht is op volledige en 
doeltreffende ratificatie, uitvoering en 
handhaving van de acht fundamentele 
verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en hun inhoud, 
de IAO-Agenda voor waardig werk en de 
centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie,
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende uitvoering en 
handhaving van de acht fundamentele 
verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en hun inhoud, 
de IAO-Agenda voor waardig werk en de 
centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verdere verhoging van het 
beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
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duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor
het maatschappelijk middenveld;

hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
op basis van de Richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde dialoog 
met het zogenoemde maatschappelijk 
middenveld;

Or. de

Amendement 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor 
waardig werk en de centrale 
internationale milieuovereenkomsten; de 
bepalingen van dit hoofdstuk moeten zijn 
gericht op de verhoging van het 
beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de 
Richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO), en een duidelijk 
gestructureerde rol voor het 
maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat de overeenkomst 
de invoering en handhaving van wettelijke 
voorschriften en politieke maatregelen op 
het gebied van arbeids- en milieurecht 
ondersteunt en de inachtneming van de 
door de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) vastgestelde kernnormen en 
streefwaarden bevordert; is een 
voorstander van harmonisatie van de 
normen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen;

Or. de
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Amendement 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en hun inhoud, de IAO-Agenda voor 
waardig werk en de centrale 
internationale milieuovereenkomsten; de 
bepalingen van dit hoofdstuk moeten zijn 
gericht op de verhoging van het 
beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de 
Richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO), en een duidelijk 
gestructureerde rol voor het 
maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat de bepalingen van
het hoofdstuk inzake duurzame 
ontwikkeling gericht zijn op het 
waarborgen en bevorderen van het 
beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; verzoekt daarom dat 
de onderhandelaars een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling opnemen dat gericht moet 
zijn op de vaststelling van nieuwe 
mondiale benchmarks voor een 
handelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling bindend en 
afdwingbaar is en van de volledige en 
doeltreffende ratificatie, uitvoering en 
handhaving van de acht fundamentele 
verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en hun inhoud, 
de IAO-Agenda voor waardig werk en de 
centrale internationale 
milieuovereenkomsten een voorwaarde 
voor het sluiten van een overeenkomst
maakt; de bepalingen van dit hoofdstuk 
moeten zijn gericht op de verhoging van 
het beschermingsniveau dat de arbeids- en 
milieunormen bieden; in een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling moeten ook regels staan voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
op basis van de Richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledig en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 
inzake duurzame ontwikkeling gericht is 
op volledige en doeltreffende ratificatie, 
uitvoering en handhaving van normen die 
in overeenstemming zijn met de acht 
fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
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werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

hun inhoud, de IAO-Agenda voor waardig 
werk en de centrale internationale 
milieuovereenkomsten; de bepalingen van 
dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 
verhoging van het beschermingsniveau dat 
de arbeids- en milieunormen bieden; in een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling moeten ook regels 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO), 
en een duidelijk gestructureerde rol voor 
het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

Schrappen

Or. en

Amendement 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iii
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Ontwerpresolutie Amendement

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

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

Or. de

Amendement 644
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

(iii) ervoor te zorgen dat normen van één 
hoofdstuk in andere hoofdstukken in de 
overeenkomst in acht worden genomen en 
dat er aandacht wordt besteed aan het 
voorkomen van tegenstrijdigheden tussen 
en herhaling in hoofdstukken;

Or. en

Amendement 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en (iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
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milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

milieunormen en het recht om te 
reguleren van nationale, regionale en 
lokale autoriteiten niet beperkt blijven tot 
het hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids-, 
sociale en milieunormen niet beperkt 
blijven tot het hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

Or. es

Amendement 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen niet beperkt blijven tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
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ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten;

ontwikkeling, maar ook worden 
geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst, zoals die over 
investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
overheidsopdrachten, en er door het 
gebruik van duidelijke en 
ondubbelzinnige taal voor te zorgen dat 
geen enkele bepaling in de overeenkomst 
tot een verlaging van de Europese milieu-
en voedselveiligheidsnormen zal leiden, 
en met name om geen enkele 
overeenkomst te sluiten die, al was het 
maar in theorie, toegang tot de EU-markt 
verleent voor genetische gemodificeerde 
organismen, met chloor behandelde kip 
en met hormonen behandeld rundvlees;

Or. en

Amendement 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en 
op de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen de kans krijgen om zich in 
de praktijk als effectief te bewijzen door 
middel van een speciaal mechanisme voor 
geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en op 
de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en op 
de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien; 
ervoor te zorgen dat bij de 
tenuitvoerlegging en naleving van 
arbeidsbepalingen een doeltreffende 
monitoringprocedure wordt gevolgd, 
waarbij de sociale partners en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld worden 
betrokken; ervoor te zorgen dat het 
hoofdstuk inzake handel en duurzame 
ontwikkeling wordt onderworpen aan een 
in de toekomstige overeenkomst op te 
nemen algemeen mechanisme voor 
geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en 
op de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;

iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op alle door de Europese 
instellingen, de lidstaten of de nationale 
parlementen als positief beschouwde 
ervaringen;
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Or. fr

Amendement 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en op 
de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;

(iv) ervoor te zorgen dat arbeids- en 
milieunormen worden opgenomen door 
voort te borduren op de ervaringen die 
eerder zijn opgedaan met bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, en 
op de goede en doeltreffende praktijken 
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;

Or. en

Amendement 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen afdwingbaar worden door 
voort te borduren op de goede ervaringen 
die zijn opgedaan met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea, en op 
de goede en doeltreffende praktijken
waarin de vrijhandelsakkoorden en de 
nationale wetgeving van de VS voorzien;

(iv) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 
milieunormen en -rechten afdwingbaar 
worden door voort te borduren op de in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea 
vastgelegde procedures, en door 
handhavingspraktijken in de 
vrijhandelsakkoorden en de nationale 
wetgeving van de VS toe te voegen;

Or. en
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Amendement 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) verzoekt dat er, zoals in veel 
overeenkomsten, een 
mensenrechtenclausule wordt opgenomen 
om ervoor te zorgen dat de democratische 
en mensenrechtenbeginselen worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) mechanismen in te stellen om 
werknemers die als gevolg het effect van 
het TTIP worden ontslagen te 
ondersteunen en het nettoverlies aan 
banen in de Europa tegen te gaan;

Or. en

Amendement 655
Eleonora Forenza

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) in de onderhandelingen in te staan 
voor het volste recht van elke partij om 
wetgeving aan de hand van haar eigen 
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methode te evalueren; verzoekt de 
Commissie voorts om op te komen voor 
het acquis van de Unie betreffende het 
voorzorgsbeginsel, dat een snelle reactie 
mogelijk maakt in geval van een mogelijk 
gevaar voor de gezondheid van mens, dier 
of plant, of om het milieu te beschermen;

Or. en

Amendement 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Ontwerpresolutie Amendement

(iv ter) benadrukt dat 
handelsovereenkomsten onder geen 
enkele omstandigheid arbeids- en sociale 
wetgeving en bepalingen van collectieve 
overeenkomsten mogen ondermijnen; 
Mogelijke onderhandelingen over Modus 
IV moeten worden gebonden aan 
functionerende grensoverschrijdende 
samenwerking bij overheden en 
gerechtelijke instanties op het gebied van 
kwesties die werkgelegenheids- en 
arbeidswetgeving aangaan, als 
voorwaarde voor het waarborgen van de 
volledige toepassing van bepalingen in 
collectieve overeenkomsten inzake lonen 
en arbeidsomstandigheden. Het moet 
mogelijk zijn om het verzuim door een 
contractpartij om wetgeving af te dwingen 
te onderwerpen aan 
geschillenbeslechting, inclusief sancties.

Or. en

Amendement 657
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv ter) rekening te houden met het effect 
van verplaatsing van Europese 
ondernemingen naar de VS, waar 
aantrekkelijker productievoorwaarden 
bestaan, en in overweging te nemen dat 
veel Europese ondernemingen hun O&O-
afdelingen naar de VS zullen verplaatsen, 
wat tot een vermindering van het 
innovatievermogen van de EU zal leiden;

Or. en

Amendement 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt iv quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv quater) iedere overeenkomst af te 
wijzen die arbeidsnormen in Europa in 
het gedrang kunnen brengen en kunnen 
leiden tot sociale dumping;

Or. en

Amendement 659
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 

Schrappen
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geïnformeerd en geraadpleegd;

Or. de

Amendement 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 661
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;

v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd; er 
eveneens voor te zorgen dat
klokkenluiders in ondernemingen een 
statuut krijgen waardoor zij juridische 
bescherming kunnen genieten bij hun 
activiteiten aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan;

Or. fr
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Amendement 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;

(v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
uit hoofde van wetgeving van EU-
lidstaten geregistreerde trans-Atlantische 
ondernemingen overeenkomstig de richtlijn 
inzake de Europese ondernemingsraad 
worden geïnformeerd en geraadpleegd;

Or. en

Amendement 663
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;

(v) ervoor te zorgen, met volledige 
inachtneming van nationale wetgeving,
dat werknemers van trans-Atlantische 
ondernemingen dezelfde rechten hebben 
als andere werknemers die op een 
bepaalde locatie werken;

Or. en

Amendement 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) ervoor te zorgen dat werknemers van (v) ervoor te zorgen dat werknemers van 
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trans-Atlantische ondernemingen 
overeenkomstig de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;

trans-Atlantische ondernemingen naar 
voorbeeld van de richtlijn inzake de 
Europese ondernemingsraad worden 
geïnformeerd en geraadpleegd;

Or. de

Amendement 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het 
duurzaamheidseffect van de toepassing
van het TTIP op de economie en de 
samenleving wordt onderzocht, ook door 
middel van een grondige en objectieve
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
alle relevante partijen in de sectorale 
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context worden betrokken.

Or. en

Amendement 667
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling;

Or. de

Amendement 668
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken, hoewel dit soort 
oefening bijzonder moeilijk is vanwege de 
talrijke criteria en externe factoren die 
erin meespelen.

Or. fr
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Amendement 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale, territoriale en milieu-effect van 
het TTIP wordt onderzocht door middel 
van een uitgebreide
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
de belanghebbenden, het maatschappelijk 
middenveld en lokale en regionale 
autoriteiten actief dienen te worden 
betrokken en te worden geraadpleegd en 
waaraan zij ook kunnen deelnemen.
verzoekt de Commissie om grondige 
vergelijkende effectstudies voor elke 
lidstaat uit te voeren;

Or. en

Amendement 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling 
na afsluiting van de onderhandelingen, 
waarbij alle belangengroepen actief 
dienen te worden betrokken.

Or. de
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Amendement 671
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) kennis te nemen van de lopende 
duurzaamheidseffectbeoordeling van de 
overeenkomst en ervoor te zorgen dat de 
effectbeoordeling openstaat voor 
opmerkingen door de belanghebbenden en 
het maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 672
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarin ook de hoeveelheid energie die zal 
worden gebruikt voor de productie van de 
extra goederenhandel tussen beide zijden 
van de Atlantische Oceaan in aanmerking 
dient te worden genomen, en de 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld daarbij actief te betrekken.

Or. en

Amendement 673
Matteo Salvini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale, werkgelegenheids- en milieu-
effect van het TTIP wordt onderzocht door 
middel van een grondige 
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

Or. it

Amendement 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling 
(DEB), met volledige inachtneming van 
de DEB-richtlijn van de EU en waarbij de 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld actief dienen te worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi
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Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een
grondige 
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale, arbeidsrechtelijke en milieu-effect 
van het TTIP op consumenten en op de 
grondrechten, de gendergelijkheid en de 
culturele diversiteit wordt onderzocht door 
middel van grondige effectbeoordelingen
op het niveau van de EU en van de 28 
lidstaten, waarbij alle belanghebbenden, en 
met name het mkb en het maatschappelijk 
middenveld, actief en gestructureerd 
dienen te worden betrokken;

Or. es

Amendement 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld actief dienen 
te worden betrokken.

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 
sociale en milieu-effect van het TTIP 
wordt onderzocht door middel van een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling, 
waarbij de relevante belanghebbenden en 
het maatschappelijk middenveld actief 
dienen te worden betrokken.

Or. en

Amendement 677
Lola Sánchez Caldentey

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

(vi bis) het recht van regeringen en 
parlementen van ontwikkelingslanden om 
investeringen te reguleren en te voorzien 
in verplichtingen en plichten voor alle 
investeerders, ook buitenlandse 
investeerders, opdat de arbeids-, milieu-, 
mensenrechten- en andere normen 
worden gerespecteerd, te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 678
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) af te zien van de opneming van 
een specifiek hoofdstuk over energie in 
het TTIP, tenzij dit bijdraagt aan de 
diversificatie van de energievoorziening 
en aan een zekere energievoorziening 
voor alle burgers tegen betaalbare prijzen 
en derhalve aan het beëindigen van de 
energiearmoede en aan 
energiebesparingen en -efficiëntie, en in 
het hoofdstuk verplichtingen worden 
opgenomen om duurzaam energiebeleid 
en samenwerking op het gebied van 
onderzoek naar alternatieve 
energieproductiemethoden te bevorderen;

Or. en

Amendement 679
Yannick Jadot, Ska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) ervoor te zorgen dat na de 
afronding van de onderhandelingen en 
vóór de stemming in het Parlement en de 
Raad een nieuwe economische, sociale en 
milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd, 
evenals een nieuwe 
duurzaamheidseffectbeoordeling, waarbij 
de belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld dienen te 
worden betrokken, en dat in elke 
effectbeoordeling de effecten van het 
TTIP op ontwikkelingslanden en op de 
douane-unie tussen de EU en Turkije 
worden beoordeeld; 

Or. en

Amendement 680
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
uitvoer van energiebronnen kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

Or. en

Amendement 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
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Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen en derhalve de 
ontwikkeling van een energiemix die meer 
zekerheid biedt wordt ondersteund;

Or. en

Amendement 682
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund en 
de leveringszekerheid wordt bevorderd;

Or. hr

Amendement 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe
de aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen manieren 
vinden om de aardgas- en olie-uitvoer te 
faciliteren, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund; 
ervoor te zorgen dat de openstelling van 
de energiemarkt gepaard gaat met een 
strategisch trans-Atlantisch partnerschap 
op het gebied van energie om de 
energiezekerheid van de Europese Unie te 
waarborgen.

Or. fr

Amendement 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe 
de aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring 
van de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen, teneinde de 
onderhandelingspositie van de EU te 
versterken, dat het TTIP alle
exportbeperkingen voor energie tussen de 
twee handelspartners afschaft en daarmee 
de diversifiëring van de energiebronnen in 
de EU ondersteunt, en te overwegen om 
de verlaging van de tarieven voor energie-
intensieve goederen afhankelijk te stellen 
van de een daadwerkelijk vrije stroom van 
energie van de VS naar de EU;

Or. en
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Amendement 685
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe 
de aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring 
van de energiebronnen wordt 
ondersteund;

(vii) elke bepaling die de winning, het 
transport en de invoer in de EU van 
schaliegas of andere sterk vervuilende 
brandstoffen faciliteert uit te sluiten van 
de onderhandelingen, en ervoor te zorgen 
dat geen enkele bepaling in het TTIP de 
vaststelling en ontwikkeling van een 
ambitieus EU-beleid tegen 
klimaatverandering in de weg zal staan;

Or. en

Amendement 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van
de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund; vast 
te houden aan het recht van de EU om 
brandstoffen te categoriseren aan de hand 
van hun CO2-impact gedurende de hele 
levenscyclus, en de eigen doelstellingen 
van de EU ten aanzien van 
klimaatverandering niet uit het oog te 
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verliezen;

Or. en

Amendement 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund en 
daarbij onderzoek naar manieren om bij 
de nieuwe winningsmethoden meer 
rekening te houden met het milieu te 
stimuleren;

Or. fr

Amendement 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring
van de energiebronnen wordt 
ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe 
een eind kan worden gemaakt aan de 
subsidiëring van fossiele brandstoffen, in 
overeenstemming met de toezeggingen 
van de G20, en specifiek ook aan de 
vrijstelling van de betaling van 
brandstofbelasting voor de commerciële 
luchtvaart, evenals aan subsidies die 
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worden verstrekt via exportkredietbureaus 
en internationale financiële instellingen;

Or. en

Amendement 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund en 
de afhankelijkheid van de huidige 
bronnen wordt verminderd, maar daarbij 
te erkennen dat dit niet mag worden 
gezien als substituut voor een ambitieus 
EU-beleid inzake groene en duurzame 
energie;

Or. en

Amendement 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe 
de aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 

(vii) ervoor te zorgen dat in de 
overeenkomst geen specifiek hoofdstuk 
over energie wordt opgenomen, aangezien 
uit verschillende studies, waaronder een 
studie waartoe de Commissie industrie, 
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tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring 
van de energiebronnen wordt 
ondersteund;

onderzoek en energie opdracht heeft 
gegeven, blijkt dat de VS niet zal 
bijdragen tot energiezekerheid in Europa, 
voornamelijk vanwege plafonds aan de 
uitvoer van energie, terwijl de uitvoer van 
Amerikaans gas zal leiden tot 
prijsstijgingen in de EU-markten;

Or. en

Amendement 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund;

(vii) ervoor te zorgen dat de twee zijden 
tijdens de onderhandelingen nagaan hoe de 
aardgas- en olie-uitvoer kan worden 
gefaciliteerd, zodat dankzij het TTIP 
bestaande exportbeperkingen voor energie 
tussen de twee handelspartners worden 
afgeschaft en daarmee de diversifiëring van 
de energiebronnen wordt ondersteund en 
de afhankelijkheid van EU-lidstaten van 
één enkel toe- en doorvoerpunt wordt 
verminderd;

Or. en

Amendement 692
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(vii bis) clausules in het TTIP die tot 
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negatieve milieueffecten in verband met 
de uitbreiding van fracturering, 
olieboringen op zee en de exploratie van 
gasbronnen zullen leiden, af te wijzen;

Or. en

Amendement 693
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(vii bis) ervoor te zorgen dat de 
doelstelling om de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU tot 2050 met 80-
95 % te verminderen in aanmerking wordt 
genomen tijdens de onderhandelingen 
over het TTIP, en wijst er daarom met 
klem op dat ambitieuze en bindende 
gemeenschappelijke energie-
efficiëntiemaatregelen en de bevordering 
van het gebruik van hernieuwbare 
bronnen de in economisch en 
milieuopzicht meest duurzame opties zijn 
om deze doelstelling te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 694
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(vii ter) bepalingen overeen te komen die 
ondersteunend zijn voor de 
verwezenlijking van het doel om de 
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afhankelijkheid van Europa van 
geïmporteerde olie te verminderen, de 
uitstoot van CO2 in het vervoer tot 2050 
met 60 % te verminderen, het gebruik van 
auto's die op conventionele brandstoffen 
rijden uit steden uit te bannen, de CO2-
uitstoot van de lucht- en scheepvaart 
terug te dringen en de verschuiving naar 
andere vervoersmodaliteiten te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 695
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(vii ter) ervoor te zorgen dat het 
normalisatieproces in de EU niet wordt 
ondermijnd, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-etiketteringsbeleid en 
energie-efficiëntiemaatregelen;

Or. en

Amendement 696
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
niet wordt aangetast door een eventuele 
overeenkomst, maar dat het beginsel van 
non-discriminatie geldt wanneer eenmaal 
tot exploitatie is besloten; ook moet de 

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
en te reguleren niet wordt aangetast door 
een eventuele overeenkomst, maar dat het 
beginsel van non-discriminatie geldt 
wanneer eenmaal tot exploitatie is 
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toegang tot grondstoffen en energie op 
niet-discriminerende basis aan 
ondernemingen uit de EU of de VS worden 
verleend, en moeten de kwaliteitsnormen 
voor energieproducten in acht worden 
genomen;

besloten; ook moet de toegang tot 
grondstoffen en energie op niet-
discriminerende basis aan ondernemingen 
uit de EU of de VS worden verleend, en 
moeten de kwaliteitsnormen voor 
energieproducten in acht worden genomen;

Or. en

Amendement 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
niet wordt aangetast door een eventuele 
overeenkomst, maar dat het beginsel van 
non-discriminatie geldt wanneer eenmaal 
tot exploitatie is besloten; ook moet de 
toegang tot grondstoffen en energie op 
niet-discriminerende basis aan 
ondernemingen uit de EU of de VS worden 
verleend, en moeten de kwaliteitsnormen 
voor energieproducten in acht worden 
genomen;

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen en de 
productie van energie te regelen niet wordt 
aangetast door een eventuele 
overeenkomst, maar dat het beginsel van 
non-discriminatie geldt wanneer eenmaal 
tot exploitatie is besloten; niet uit het oog 
te verliezen dat niets in de overeenkomst 
legitieme nationale collectieve voorkeuren 
mag ondermijnen, zoals het toestaan van 
hydraulische fracturering, in 
overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel; ook moet de toegang 
tot grondstoffen en energie op niet-
discriminerende basis aan ondernemingen 
uit de EU of de VS worden verleend, en 
moeten de kwaliteitsnormen voor 
energieproducten in acht worden genomen;

Or. en

Amendement 698
Amjad Bashir
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
niet wordt aangetast door een eventuele 
overeenkomst, maar dat het beginsel van 
non-discriminatie geldt wanneer eenmaal 
tot exploitatie is besloten; ook moet de 
toegang tot grondstoffen en energie op 
niet-discriminerende basis aan 
ondernemingen uit de EU of de VS worden 
verleend, en moeten de kwaliteitsnormen 
voor energieproducten in acht worden 
genomen;

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie, exploitatie 
en voorziening van energiebronnen te 
regelen niet wordt aangetast door het TTIP
en dat het beginsel van non-discriminatie 
geldt wanneer eenmaal tot exploitatie is 
besloten; ook moet de toegang tot 
grondstoffen en energie op niet-
discriminerende basis aan ondernemingen 
uit de EU of de VS worden verleend, en 
moeten de kwaliteitsnormen voor 
energieproducten van elke partij in acht 
worden genomen bij de invoer van deze 
producten;

Or. en

Amendement 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
niet wordt aangetast door een eventuele 
overeenkomst, maar dat het beginsel van 
non-discriminatie geldt wanneer eenmaal 
tot exploitatie is besloten; ook moet de 
toegang tot grondstoffen en energie op 
niet-discriminerende basis aan 
ondernemingen uit de EU of de VS 
worden verleend, en moeten de 
kwaliteitsnormen voor energieproducten in 
acht worden genomen;

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van 
beide partners om de exploratie en 
exploitatie van energiebronnen te regelen 
niet wordt aangetast door een eventuele 
overeenkomst, en dat de kwaliteitsnormen 
voor energieproducten, zoals deze zijn 
vervat in en verder moeten worden 
ontwikkeld door de EU-richtlijn 
betreffende brandstofkwaliteit, in acht 
worden genomen;

Or. en
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Amendement 700
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt viii bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

viii bis) ervoor te zorgen dat het TTIP 
geen afbreuk doet aan het recht van de 
partijen om de economische exploitatie 
van hun maritieme ruimte te regelen, in 
het bijzonder wat de toegang ertoe voor 
particuliere marktdeelnemers betreft; 
traditionele maritieme activiteiten zoals de 
visserij moeten kunnen worden 
beschermd bij conflicten over het gebruik 
van de maritieme ruimte;

Or. fr

Amendement 701
Matteo Salvini

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

Ontwerpresolutie Amendement

(viii bis) rekening te houden met het feit 
dat het TTIP geen grote bijdrage kan 
leveren aan de diversificatie van de 
energievoorziening in de Unie, zoals 
bevestigd door de in opdracht van de 
Commissie ITRE van het Europees 
Parlement verrichte studie "Effecten van 
het TTIP op de Europese energiemarkten 
en de verwerkende industrie"1 a, volgens 
welke niet wordt verwacht dat het TTIP 
voor een bijkomende energievoorziening 
kan zorgen, afgezien van vloeibaar gas, 
en het vrij onwaarschijnlijk moet worden 
geacht dat het TTIP een rechtstreeks 
mechanisme voor energiezekerheid kan 
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zijn;

__________________
1 a

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

Or. it

Amendement 702
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt, in het bijzonder met het 
oog op de strijd tegen klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 703
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van duurzame
goederen en diensten bevordert en zo de 
kans vergroot op zowel de economische als 
de milieuwinst die de trans-Atlantische 
economie biedt;

Or. en
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Amendement 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP de 
overgang naar een koolstofarm, zeker en
concurrerende energiesysteem bevordert;
De overgang naar een dergelijk 
energiesysteem zal alleen mogelijk zijn in 
geval van een betekenisvolle ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen en 
wanneer de vraag naar energie wordt 
teruggedrongen door middel van energie-
efficiëntie en zo de aanzienlijke kansen op 
nieuwe banen in de "groene" economie, 
economische groei en milieubescherming 
worden benut;

Or. en

Amendement 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert, onder
meer door de ontwikkeling van deze 
goederen en diensten te vergemakkelijken,
en zo de aanzienlijke kans op economische 
en milieuwinst benut die de trans-
Atlantische economie biedt;

Or. en
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Amendement 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP de 
energie-efficiëntiedoelen van de EU en
het gebruik en de promotie van 
hernieuwbare energiebronnen en groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

Or. en

Amendement 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt;

(ix) ervoor te zorgen dat het TTIP het 
gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
aanzienlijke kans op economische en 
milieuwinst benut die de trans-Atlantische 
economie biedt, in aanvulling op de 
lopende onderhandelingen over de 
overeenkomst inzake groene goederen;

Or. en

Amendement 708
Alain Cadec
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter c – punt ix bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

ix bis) ervoor te zorgen dat het TTIP 
bijdraagt tot de instandhouding en het 
duurzame beheer van de visbestanden, in 
het bijzonder wat de samenwerking tussen 
beide partijen in de strijd tegen illegale, 
ongemelde en niet-gereglementeerde 
visserij (IOO-visserij) betreft;

Or. fr

Amendement 709
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt ix bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ix bis) ervoor te zorgen dat het TTIP de 
in- en uitvoer van milieugoederen 
vergemakkelijkt, evenals die van bouw-, 
installatie-, reparatie- en beheerdiensten, 
die onlosmakelijk zijn verbonden aan 
groene technologieën, een gebied waarop 
nog steeds veel non-tarifaire 
belemmeringen bestaan;

Or. en

Amendement 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als Schrappen
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forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke 
duurzaamheidsnormen voor de 
energieproductie, waarbij altijd de aan 
beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

Or. en

Amendement 711
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke duurzaamheidsnormen 
voor de energieproductie, waarbij altijd de 
aan beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van hoge 
gemeenschappelijke duurzaamheidsnormen 
voor de energieproductie, waarbij altijd de 
aan beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

Or. en

Amendement 712
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke 
duurzaamheidsnormen voor de 
energieproductie, waarbij altijd de aan 
beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen voor de 
energieproductie, waarbij altijd de aan 
beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;
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Or. en

Amendement 713
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke duurzaamheidsnormen 
voor de energieproductie, waarbij altijd de 
aan beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke duurzaamheidsnormen 
voor de energieproductie en energie-
efficiëntie, waarbij altijd de aan beide 
zijden bestaande normen in aanmerking en 
in acht moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke duurzaamheidsnormen 
voor de energieproductie, waarbij altijd de 
aan beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
ambitieuze gemeenschappelijke 
duurzaamheidsnormen voor de 
energieproductie, waarbij altijd de aan 
beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen; de inspanningen op het gebied 
van onderzoek en innovatie op te voeren, 
waaronder met betrekking tot energie, en 
onderzoek te doen naar manieren om 
samen te werken bij grootschalige 
onderzoek- en ontwikkelingsprojecten, 
zoals die van het Amerikaanse Advanced 
Research Projects Agency – Energy 
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(ARPA-E), teneinde de innovatie op dit 
gebied aan beide zijden te versterken; 
ervoor te zorgen dat het TTIP ook 
fungeert als forum voor de uitwisseling 
van kennis en informatie teneinde 
gegevens te verzamelen en 
belemmeringen voor de toepassing van 
koolstofarme en milieuvriendelijke 
technologieën weg te nemen;

Or. en

Amendement 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke duurzaamheidsnormen 
voor de energieproductie, waarbij altijd de 
aan beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP dient als 
forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke, ambitieuze en 
bindende energie-efficiëntienormen en
duurzaamheidsnormen voor de 
energieproductie, waarbij altijd de aan 
beide zijden bestaande normen in 
aanmerking en in acht moeten worden 
genomen;

Or. en

Amendement 716
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(x bis) ervoor te zorgen dat brandstoffen 
met bijzonder hoge broeikasgasemissies, 
zoals uit schaliegas gewonnen LNG en uit 
teerzand gewonnen ruwe olie, worden 
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geweerd van de EU-markt, aangezien 
hierdoor de internationale 
klimaatverbintenissen in het gedrang 
zouden komen, de Europese 
klimaatwetgeving en -doelstellingen op 
het spel zou worden gezet, de 
aanbevelingen betreffende 
onconventionele brandstoffen zouden 
worden ondermijnd en inbreuk zou 
worden gemaakt op de richtlijn 
betreffende brandstofkwaliteit;

Or. en

Amendement 717
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(x ter) wijst op de enorme verschillen 
tussen de energieprijzen en de CO2-
emissies per hoofd van de bevolking in de 
VS en de EU; verzoekt de Commissie om 
in de onderhandelingen over het TTIP 
afstand te doen van uitsluitend op het 
winnen van stemmen gerichte manieren 
om politiek te bedrijven en zich te richten 
op een gemeenschappelijke, op welzijn 
gerichte aanpak op basis van concepten 
als energieduurzaamheid, het 
voorzorgsbeginsel, de internalisering van 
externe kosten en verantwoordelijkheid 
jegens toekomstige generaties;

Or. en

Amendement 718
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt x quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(x quater) zich hard te maken voor het 
idee van een trans-Atlantische 
recyclingmarkt waarin mondiale normen 
en een mondiale 
recyclingcertificatieregeling worden 
vastgesteld om de illegale uitvoer van 
elektronisch afval te voorkomen, in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Bazel;

Or. en

Amendement 719
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS op basis van 
de ervaringen van uitvoerende kmo's, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket waar kmo's 
informatie kunnen krijgen over de 
specifieke kenmerken van elke federale 
staat, mogelijke contacten en 
begeleidende maatregelen bij geschillen, 
op basis van het e-justice-portaal;
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Or. fr

Amendement 720
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op harmonisatie van de bestaande 
definities van kmo's en het creëren van 
nieuwe kansen voor Europese kmo's in de 
VS, bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, de 
toegang tot financieringsbronnen te 
vergemakkelijken, versnelde procedures 
aan de grens in te voeren of bepaalde, nog 
steeds bestaande piektarieven af te 
schaffen; er moeten mechanismen komen 
zodat beide zijden het samen 
gemakkelijker maken voor kmo's om deel 
te nemen aan de trans-Atlantische handel, 
bijvoorbeeld via één gemeenschappelijk 
kmo-loket;

Or. hr

Amendement 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 

xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
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dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, via de invoering van technische 
bijstand en bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

Or. fr

Amendement 722
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden 
het samen gemakkelijker maken voor 
kmo's om deel te nemen aan de trans-
Atlantische handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

(xi) een behoorlijke 
raadplegingsprocedure voor kmo's in te 
stellen om deze afzonderlijk te raadplegen 
over de potentiële kosten en baten van een 
mogelijke handelsovereenkomst met de 
VS en op die manier vast te stellen welke 
eisen eventueel nutteloos zijn en kunnen 
worden ingetrokken, ook als er geen 
uitgebreide handelsovereenkomst wordt 
gesloten;

Or. en
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Amendement 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's, micro-
ondernemingen, clusters en netwerken
van bedrijven in de VS, bijvoorbeeld door 
eisen betreffende dubbele certificering af te 
schaffen, op internet een informatiesysteem 
over de verschillende voorschriften op te 
zetten, versnelde procedures aan de grens 
in te voeren of bepaalde, nog steeds 
bestaande piektarieven af te schaffen; er 
moeten mechanismen komen zodat beide 
zijden het samen gemakkelijker maken 
voor kmo's om deel te nemen aan de trans-
Atlantische handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket; er moet een 
specifiek gedeelte worden gewijd aan de 
specifieke behoeften van micro-
ondernemingen, clusters en netwerken 
van bedrijven;

Or. en

Amendement 724
Amjad Bashir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
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dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket dat de 
informatiestromen naar kmo's zal 
verbeteren en daardoor voor een grotere 
voorspelbaarheid van markt zal zorgen;

Or. en

Amendement 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

(xi) verheugd te zijn over de inzet aan 
beide zijden en de opneming van een 
specifiek hoofdstuk over kmo's in het 
TTIP gericht op het creëren van nieuwe 
kansen voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de 
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

Or. en
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Amendement 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over de
verschillende voorschriften op te zetten, 
versnelde procedures aan de grens in te 
voeren of bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

(xi) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
specifiek hoofdstuk over kmo's bevat en 
mikt op het creëren van nieuwe kansen 
voor Europese kmo's in de VS, 
bijvoorbeeld door eisen betreffende 
dubbele certificering af te schaffen, op 
internet een informatiesysteem over 
verschillende voorschriften en beste 
praktijken op te zetten, versnelde 
procedures aan de grens in te voeren of 
bepaalde, nog steeds bestaande 
piektarieven af te schaffen; er moeten 
mechanismen komen zodat beide zijden het 
samen gemakkelijker maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-Atlantische 
handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket waarbij 
kmo-belanghebbenden een belangrijke rol 
spelen bij het opzetten van een dergelijk 
systeem;

Or. en

Amendement 727
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) ervoor te zorgen dat in de VS en in 
de EU-lidstaten beleid en 
ondersteuningsregelingen ten gunste van 
kmo's worden ingevoerd of behouden, 
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zoals de maatregelen ter verbetering van 
de toegang van kmo's tot 
overheidsopdrachten en groene of 
regionale aanbestedingen;

Or. en

Amendement 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) ervoor te zorgen dat het effect van 
het TTIP op Europese kmo's wordt 
onderzocht door middel van grondige 
effectbeoordelingen op Europees niveau 
en op het niveau van de verschillende EU-
lidstaten; 

Or. es

Amendement 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xi bis) ervoor te zorgen dat er bij de 
onderhandelingen over het TTIP ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kmo's en de 
ambachtssector, door nauwkeurige 
effectbeoordelingen en doelgerichte 
openbare raadplegingen, terwijl een 
maximale deelname van de relevante 
belanghebbenden in alle 28 lidstaten 
wordt gewaarborgd, aangezien veel kmo's 
steunen op de binnenlandse en intra-EU-
vraag en door de handelsverleggende 
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effecten van het TTIP zullen worden 
getroffen;

Or. en

Amendement 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xi ter) de bescherming en de versterking 
van voor kmo's gunstig beleid en van 
steunmaatregelen voor kmo's te 
waarborgen; te verzekeren dat er bij de 
onderhandelingen over het TTIP ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van alle soorten 
kmo's, al dan niet op uitvoer gericht, 
bijvoorbeeld door effectbeoordelingen 
vooraf of doelgerichte openbare 
raadplegingen, gegeven dat slechts 13 % 
van de kmo's buiten de EU actief is, 
terwijl 25 % uitsluitend actief is op de 
interne markt van de EU; wijst op de 
negatieve gevolgen die een mogelijke 
TTIP-overeenkomst naar alle 
waarschijnlijkheid zal hebben voor niet op 
uitvoer gerichte kmo's;

Or. en

Amendement 731
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
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bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren; herinnert 
eraan dat 85 % van de openbare 
aanbestedingen in de EU al openstaat 
voor aanbieders uit de VS, terwijl slechts 
32 % van de aanbestedingen in de VS 
openstaat voor aanbieders uit de EU;

Or. en

Amendement 732
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied;

Or. en

Amendement 733
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii
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Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren, waarvan 
volledige lijsten zullen worden 
overeengekomen tijdens het 
onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 734
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming, 
die noodzakelijk zijn geworden doordat er 
steeds meer sprake is van 
kortetermijnaandeelhouderschap, 
waardoor er minder middelen rechtstreeks 
naar investeringen gaan; het hoofdstuk 
over investeringen moet erop gericht zijn 
een niet-discriminerende behandeling te 
waarborgen bij vestiging van Europese 
bedrijven op Amerikaans grondgebied, 
waarbij wel rekening moet worden 
gehouden met het gevoelige karakter van 
bepaalde sectoren; vraagt om de definitie 
van de term "discriminatie" op het gebied 
van investeringen te baseren op een 
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consensus en op wederzijdse erkenning 
tussen de federale staten van de 
Verenigde Staten, aangezien het gebrek 
aan duidelijkheid over deze term voor 
problemen zorgt en de concurrentie 
verstoort doordat het voor Europese 
ondernemingen onmogelijk is om 
potentiële gevallen van discriminatie aan 
te vechten voor bepaalde plaatselijke 
Amerikaanse rechtbanken;

Or. fr

Amendement 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

(xii) ervoor te zorgen dat, als het TTIP een 
hoofdstuk over investeringen bevat, daarin
bepalingen over zowel markttoegang als 
investeringsbescherming staan; een
hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren; het dient 
tevens de verplichtingen en
verantwoordelijkheden van investeerders 
te behandelen door onder andere te 
verwijzen naar de beginselen van de 
OESO voor multinationale 
ondernemingen, het actieplan van de 
OESO inzake grondslaguitholling en 
winstverschuiving (BEPS) en naar de 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten als referentiepunten;

Or. en
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Amendement 736
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als 
investeringsbescherming; het hoofdstuk 
over investeringen moet erop gericht zijn 
een niet-discriminerende behandeling te 
waarborgen bij vestiging van Europese 
bedrijven op Amerikaans grondgebied, 
waarbij wel rekening moet worden 
gehouden met het gevoelige karakter van 
bepaalde sectoren;

(xii) het resultaat van de openbare 
raadpleging van de Commissie over de 
arbitraire ISDS-mechanismen te 
aanvaarden en derhalve bij alle niet-
geratificeerde handelsovereenkomsten 
elke speciale arbitraire rechterlijke 
bevoegdheid voor investeerders te 
verwerpen, en aan het nationaal recht 
vast te blijven houden; een 
raadplegingsprocedure per land en een 
geschillenbeslechtingsmechanisme 
voorbehouden voor de enkele gevallen 
van werkelijke rechtsweigering in te 
stellen;

Or. en

Amendement 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet 
erop gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
evenwichtig hoofdstuk over investeringen 
bevat, waarbij rekening wordt gehouden 
met het belangrijke openbare debat over 
het opnemen van bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming
en het gevoelige karakter van bepaalde 
sectoren;
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worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

Or. en

Amendement 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming, 
waarbij wordt erkend dat door het vrije 
verkeer van kapitaal en de toegang tot 
kapitaal de werkgelegenheid en de groei 
worden gestimuleerd; het hoofdstuk over 
investeringen moet erop gericht zijn een 
niet-discriminerende behandeling te 
waarborgen bij vestiging van Europese 
bedrijven op Amerikaans grondgebied, 
waarbij wel rekening moet worden 
gehouden met het gevoelige karakter van 
bepaalde sectoren;

Or. en

Amendement 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 

(xii) (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie)
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het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

Or. es

Amendement 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, met daarin bepalingen over zowel 
markttoegang als investeringsbescherming; 
het hoofdstuk over investeringen moet erop 
gericht zijn een niet-discriminerende 
behandeling te waarborgen bij vestiging 
van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met het gevoelige 
karakter van bepaalde sectoren;

(xii) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
uitgebreid hoofdstuk over investeringen 
bevat, dat niet alleen gericht moet zijn op 
het versterken van Europa als 
investeringsbestemming, maar ook het 
vertrouwen in EU-investeringen in de VS 
moet vergroten, met daarin bepalingen 
over zowel markttoegang als 
investeringsbescherming; het hoofdstuk 
over investeringen moet erop gericht zijn 
een niet-discriminerende behandeling te 
waarborgen bij vestiging van Europese 
bedrijven op Amerikaans grondgebied; 
voorts moeten deze bepalingen erop 
gericht zijn een nieuwe "gouden 
standaard" voor de bescherming van 
investeringen bij bestaande en 
toekomstige internationale investeringen 
tot stand te brengen, daar een dergelijke 
"gouden standaard" een zo hoog 
mogelijke transparantie moet 
waarborgen, de instelling van een 
beroepsmechanisme in overweging moet 
nemen en het recht om regelgeving vast te 
stellen duidelijk moet maken;
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Or. en

Amendement 741
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het 
vrije kapitaalverkeer moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van het EU-Verdrag en moet vergezeld 
gaan van een prudentiële 
uitzonderingsbepaling in geval van een 
financiële crisis;

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming gericht 
zijn op non-discriminatie, een eerlijke en 
billijke behandeling, met inbegrip van een 
verbod op onredelijke, arbitraire en 
discriminerende maatregelen, nationale 
behandeling, 
meestbegunstigingsbehandeling, 
bescherming tegen directe en indirecte 
onteigening, inclusief het recht op snelle, 
passende en doeltreffende 
schadevergoeding, volledige bescherming 
en zekerheid van investeerders en 
investeringen, andere bepalingen inzake 
doeltreffende bescherming, zoals een 
"parapluclausule", vrije overdracht van 
kapitaal en betalingen door investeerders 
en regels betreffende subrogatie;

Or. en

Amendement 742
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 

xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
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beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer en de beveiliging van de 
handel moeten in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van het EU-Verdrag en 
moeten vergezeld gaan van een prudentiële 
uitzonderingsbepaling in geval van een 
financiële crisis;

Or. fr

Amendement 743
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming gericht 
zijn op non-discriminatie en een eerlijke en 
billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

Or. en

Amendement 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiii
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Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming gericht 
zijn op non-discriminatie en een eerlijke en 
billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

Or. de

Amendement 745
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 d – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; wijst 
erop dat inhoudelijke bepalingen onder 
andere het recht om regelgeving vast te 
stellen in het openbaar belang 
beschermen, de betekenis van indirecte 
onteigening verduidelijken en ongegronde 
of onbeduidende vorderingen voorkomen;
het vrije kapitaalverkeer moet in 
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overeenstemming zijn met de bepalingen 
van het EU-Verdrag en moet vergezeld 
gaan van een prudentiële 
uitzonderingsbepaling in geval van een 
financiële crisis;

Or. en

Amendement 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en 
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging, zowel de 
rechten als de plichten van investeerders 
omvatten overeenkomstig de 
aanbevelingen van de OESO en gericht 
zijn op non-discriminatie, terwijl de 
rechten van de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten om regelgeving 
vast te stellen volledig worden beschermd; 
de beschermingsnormen en de definities 
van investeerder en investering moeten 
nauwkeurig en op beperkende wijze 
worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een tijdige 
onbeperkte prudentiële 
uitzonderingsbepaling in geval van een 
financiële crisis;

Or. en

Amendement 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming beperkt 
blijven tot de fase na de vestiging en
gericht zijn op non-discriminatie en een 
eerlijke en billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig worden geformuleerd; het vrije 
kapitaalverkeer moet in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van het EU-Verdrag 
en moet vergezeld gaan van een 
prudentiële uitzonderingsbepaling in geval 
van een financiële crisis;

(xiii) ervoor te zorgen dat de bepalingen 
inzake investeringsbescherming gericht 
zijn op non-discriminatie, directe en 
indirecte onteigening en een eerlijke en 
billijke behandeling; de 
beschermingsnormen en de definities van 
investeerder en investering moeten 
nauwkeurig en wettig worden 
geformuleerd; het vrije kapitaalverkeer 
moet in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van het EU-Verdrag en moet 
vergezeld gaan van een prudentiële 
uitzonderingsbepaling in geval van een 
financiële crisis;

Or. en

Amendement 748
József Szájer

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii bis) de TTIP-onderhandelingen over 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten te blijven 
opschorten, totdat specifieke voorstellen 
worden ontwikkeld, in nauw overleg met 
het Europees Parlement, waarin naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over dit onderwerp; een verslag op te 
stellen voor het overleg met het Europees 
Parlement over concrete problemen die 
Europese investeerders in de VS 
ondervinden, waar het ontbreken van 
trans-Atlantische beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
een effectieve oplossing verhinderde of 
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resulteerde in een minder gunstige 
situatie van Europese investeerders ten 
opzichte van investeerders van derde 
landen die over een dergelijk instrument 
kunnen beschikken;

Or. en

Amendement 749
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende 
wijze worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 750
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende 
wijze worden behandeld en een eerlijke 

(xiv) het voorgestelde ISDS-mechanisme 
te verwerpen en dit te vervangen door een 
systeem voor de beslechting van 
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mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken, 
aangezien dit de meest geschikte 
instrumenten zijn om geschillen over 
investeringen te regelen en deze er het 
beste voor kunnen zorgen dat 
buitenlandse investeerders op niet-
discriminerende wijze worden behandeld 
en een eerlijke mogelijkheid hebben om 
verhaal te halen; ISDS is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken;

Or. en

Amendement 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
door de opneming van een deugdelijk en 
gemoderniseerd ISDS-mechanisme;

Or. en

Amendement 752
Davor Ivo Stier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen;

Or. en

Amendement 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
onder andere door doeltreffende 
mechanismen voor geschillenbeslechting;
hiertoe dient het TTIP passende en 
samenhangede mechanismen voor de 
beslechting van geschillen tussen staten 
en tussen staten en investeerders te 
omvatten die in overeenstemming zijn met 
het recht van de EU en haar lidstaten om 
legitieme openbare beleidsdoelstellingen 
te handhaven en na te streven; de
onderhandelingen over een 
arbitragemechanisme op het gebied van 
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investeringen dienen in dit verband 
bevredigende resultaten te waarborgen 
met betrekking tot de handhaving van het 
recht van de EU en haar lidstaten om 
regelgeving vast te stellen met het oog op 
de verwezenlijking van openbare 
beleidsdoelstellingen, betere transparantie 
van arbitrageprocedures, de 
onafhankelijkheid van arbiters, 
waarborging van de consistentie van 
arbitrale uitspraken, door bijvoorbeeld te 
voorzien in de mogelijkheid beroep in te 
stellen, en een relatie tussen ISDS en 
nationale rechtsstelsels die in 
overeenstemming is met de bevoegdheid 
van rechtbanken in de EU;

Or. en

Amendement 754
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken;
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld, worden beschermd en 
een eerlijke mogelijkheid hebben om 
verhaal te halen, hetgeen enkel kan 
worden bereikt via de opneming van een 
geschillenbeslechtingsmechanisme dat 
absoluut moet worden verbeterd om 
rekening te houden met de verplichting tot 
transparantie, duidelijke en nauwkeurige 
definities van juridische begrippen als 
"indirecte onteigening" en "eerlijke en 
gelijke behandeling", een 
verhaalmechanisme, ethische en 
deontologische regels en voorschriften 
inzake het voorkomen van 
belangenconflicten, en proceduremisbruik 
te bestrijden, de toegankelijkheid voor 
kmo's te verbeteren en het recht van de 
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staten om wetgeving vast te stellen te 
waarborgen; een dergelijk mechanisme is 
noodzakelijk binnen het TTIP, aangezien 
de beslechting van geschillen tussen staten 
en het inschakelen van nationale 
rechtbanken misschien wel de meest 
geschikte instrumenten kunnen zijn om 
geschillen over investeringen te regelen, 
maar zij dat in de huidige situatie niet 
zijn, enerzijds omdat kmo's niet in 
dezelfde mate door de staten worden 
gehoord als multinationals, en anderzijds 
omdat er wel uitgewerkte rechtsstelsels 
bestaan in de Europese Unie en de 
Verenigde Staten, maar Europese 
ondernemingen die het slachtoffer 
worden van discriminatie hun rechten 
niet kunnen laten gelden voor bepaalde 
plaatselijke Amerikaanse rechtbanken en 
er prioriteit moet worden verleend aan de 
strijd tegen forum shopping; ervoor te 
zorgen dat dit mechanisme onderdeel 
uitmaakt van een bezinning op de lange 
termijn over de invoering van een 
internationaal orgaan voor dit soort 
aangelegenheden op het gebied van 
investeringen;

Or. fr

Amendement 755
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te 
halen; ervoor te zorgen dat met de 
overeenkomst een modern ISDS-
mechanisme in het leven wordt geroepen 
en de TTIP-onderhandelingen worden 
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goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

benut om de tekortkomingen van 
bestaande ISDS-overeenkomsten, met 
name wat betreft de duidelijkheid van 
begripsomschrijvingen, de afbakening 
van het toepassingsgebied en de 
beroepsmechanismen, te verhelpen en een 
internationale norm te creëren;

Or. de

Amendement 756
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen 
over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen 
door geavanceerde bepalingen inzake 
investeringsbescherming en een
mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten;

Or. en

Amendement 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv
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Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen met de opneming van een 
hervormd en evenwichtig ISDS-
mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme waarborgt de gelijke 
behandeling van buitenlandse en 
nationale investeerders, biedt een 
doeltreffende investeringsbescherming en 
kan een nuttig instrument zijn om de 
directe buitenlandse investeringen te 
vergroten; 

Or. en

Amendement 758
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen;
het door de Commissie op 18 maart 2015 
geschetste gemoderniseerde mechanisme 
ter bescherming van investeringen te 
onderzoeken, dat ontstane bezorgdheid 
kan wegwerken terwijl bescherming wordt 
geboden aan Europese ondernemingen 
die anders niet beschermd zouden worden 
door de binnenlandse rechtbanken in de 
VS;

Or. en
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Amendement 759
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen door middel van een verbeterd
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; dit 
mechanisme moet de investeerders de 
mogelijkheid bieden hun rechten te doen 
gelden voor de nationale rechtbanken of 
via het internationaal 
arbitragemechanisme ISDS; een dergelijk 
mechanisme mag de investeerders echter 
niet toestaan hun rechten tegelijkertijd 
voor een nationale rechtbank en een 
internationaal scheidsgerecht te doen 
gelden;

Or. it

Amendement 760
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 

xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen kan worden bereikt via de 
opneming van een transparant ISDS-
mechanisme dat het recht van de 
Europese Unie en/of haar lidstaten om 
wetgeving in het openbaar belang vast te 
stellen op domeinen als gezondheid, 
veiligheid, consumentenbescherming of 
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inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

milieu onverlet laat; dit mechanisme moet 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de arbitragerechters garanderen, 
evenals de samenhang van de besluiten, 
in het bijzonder door een bindende 
gedragscode voor arbitragerechters in te 
voeren, die normen bevat om 
belangenconflicten te voorkomen, door 
een permanent arbitragehof op te richten 
en te voorzien in een mechanisme om 
beroep aan te tekenen tegen de arbitrage-
uitspraken;

Or. pt

Amendement 761
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen;
op de middellange termijn is een 
openbaar internationaal Gerechtshof, met 
door de overheid betaalde en door de 
overheid aangestelde rechters die een 
reeks gemeenschappelijke internationale 
regels hanteren, het meest geschikte 
instrument om geschillen over 
investeringen te regelen;

Or. en

Amendement 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
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Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
terwijl zij geen betere rechten genieten 
dan binnenlandse investeerders;
tegenstand te bieden aan de opneming 
van de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in het TTIP, 
aangezien er andere opties beschikbaar 
zijn om investeringsbescherming te 
handhaven, zoals binnenlandse 
rechtsmiddelen;

Or. en

Amendement 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
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worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen; als er ISDS-
bepalingen in het TTIP worden 
opgenomen, moet bij de 
onderhandelingen een overhaast, 
methodologisch onjuist mechanisme voor 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in het TTIP 
worden vermeden;

Or. en

Amendement 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders worden beschermd, op niet-
discriminerende wijze worden behandeld 
en een eerlijke mogelijkheid hebben om 
verhaal te halen; ervoor te zorgen dat er 
een geschillenbeslechtingsmechanisme 
wordt opgenomen om de verplichtingen in 
de overeenkomst op het gebied van 
investeringen na te komen, maar enkel op 
voorwaarde dat dat mechanisme het recht 
van de staten om wetgeving vast te stellen 
waarborgt, beantwoordt aan de 
verplichting tot transparantie, duidelijke 
en nauwkeurige definities van juridische 
begrippen als "indirecte onteigening" en 
"eerlijke en gelijke behandeling" omvat, 
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een verhaalmechanisme behelst, de 
ethische regels en voorschriften inzake 
het voorkomen van belangenconflicten 
eerbiedigt, proceduremisbruik voorkomt, 
toegankelijk is voor kmo's en het recht om 
nationale rechtbanken in te schakelen niet 
in het gedrang brengt; ervoor te zorgen 
dat de invoering van dit mechanisme 
onderdeel uitmaakt van een bezinning op 
de lange termijn over de invoering van 
een internationaal orgaan voor dit soort 
aangelegenheden op het gebied van 
investeringen;

Or. fr

Amendement 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen kan worden bereikt door een 
nationaal stelsel van rechtbanken of, in 
voorkomend geval, ISDS; alle 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
die in het kader van het TTIP worden 
ingevoerd moeten volledig transparant 
zijn, de democratische beginselen 
eerbiedigen en aan democratisch toezicht 
worden onderworpen, waarbij CETA-
oplossingen als basis dienen;

(Het is van essentieel belang om in de 
ISDS-bepalingen de zogenaamde 
"tweesprongbepaling" op te nemen, 
waarmee voor de investeerder de 
mogelijkheid wordt gecreëerd om voor het 
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nationaal stelsel van rechtbanken OF 
investeringsarbitrage te kiezen; parallelle 
vorderingen moeten worden verboden. Bij 
intergouvernementele 
geschillenbeslechting zou het besluit tot 
inleiding van een procedure voor de 
beslechting van een investeringsgeschil 
aan een staat worden overgelaten, hetgeen 
onvermijdelijk tot politieke overwegingen 
zou leiden en de toegang van kmo's tot 
geschillenbeslechting zou beperken.)

Or. en

Amendement 766
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen kan worden bereikt zonder de 
opneming van een ISDS-mechanisme 
waartegen sterk verzet is geuit door een 
grote meerderheid van de respondenten 
van een openbare raadpleging van de 
Europese Commissie, die heeft verzocht 
dit mechanisme volledig uit het TTIP te 
schrappen en niet te hervormen; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

Or. en
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Amendement 767
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen
en dat een ISDS-clausule de wetgevende 
bevoegdheid en autoriteit van de EU-
lidstaten en hun soevereine nationale 
rechtshandhaving niet direct of indirect 
zal ondermijnen;

Or. en

Amendement 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld; met het oog hierop een 
ISDS-mechanisme in de overeenkomst op 
te nemen, aangezien dit mechanisme 
ondanks de goed ontwikkelde 
rechtsstelsels van de EU en de VS 
onmisbaar is voor de handhaving van 
internationale normen inzake 
investeringsbescherming en voor de 
beslechting van investeringsgeschillen; te 
evalueren of op lange termijn de 
oprichting van een internationaal 
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geschillen over investeringen te regelen; tribunaal voor geschillenbeslechting 
tussen investeerders en staten in 
beschouwing moet worden genomen;

Or. de

Amendement 769
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken;
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
erop aan te dringen dat bepalingen inzake 
investeringsbescherming en mechanismen 
voor de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS), zelfs na 
hervorming, aan de gewone rechter 
voorbijgaan, hoge budgettaire risico's met 
zich meebrengen, democratische 
wetgevingsprocedures in gevaar brengen 
en binnenlandse ondernemingen 
discrimineren en daarom moeten worden 
afgewezen; erop te wijzen dat de Europese 
wetgeving niet mag worden aangetast 
door een trans-Atlantische 
vrijhandelsovereenkomst en dat de 
rechtsweg bij de nationale rechter moet 
worden gehandhaafd; te verzekeren dat 
democratisch gelegitimeerde en in 
overeenstemming met de rechtsstaat tot 
stand gekomen politieke en 
administratieve maatregelen, met name 
met betrekking tot retroactieve 
vorderingen tot schadevergoeding, niet in 
twijfel mogen worden getrokken door 
scheidsgerechten; een systeem voor de 
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beslechting van geschillen tussen staten en 
het inschakelen van nationale rechtbanken
te verdedigen als de meest geschikte 
instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

Or. en

Amendement 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het inschakelen 
van nationale rechtbanken zijn de meest
geschikte instrumenten om geschillen over 
investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
adequaat mechanisme niet kan worden 
bereikt; ondanks het feit dat de EU en de 
VS over een goed ontwikkeld rechtsstelsel 
beschikken, is een dergelijk mechanisme 
in het TTIP noodzakelijk om de 
handhaving van internationale 
overeenkomsten, die in veel gevallen niet 
direct toepasbaar zijn voor nationale 
rechtbanken, en dus de afdwingbaarheid 
van aangegane verplichtingen in de 
nationale rechtsgang te garanderen, en 
om een einde te maken aan de ongelijke 
behandeling van investeerders op grond 
van bestaande overeenkomsten van 
afzonderlijke EU-lidstaten met de VS; een 
systeem voor de beslechting van geschillen 
tussen staten en het inschakelen van 
nationale rechtbanken zijn in veel gevallen 
niet de geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

Or. de
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Amendement 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; een 
dergelijk mechanisme is in het TTIP niet 
nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; is 
steevast van mening dat een mogelijke
TTIP-overeenkomst geen ISDS-
mechanisme dient te omvatten, aangezien 
het huidige niveau van 
investeringsbescherming in de EU en in 
de VS ruim volstaat om rechtszekerheid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt;
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen,
waarbij wordt erkend dat zowel 
geschillenbeslechting tussen staten als het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
aanzienlijke problemen met zich 
meebrengt en dat er ook legitieme 
bezorgdheid bestaat wat betreft de 
clausules inzake de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
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zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(ISDS), aangezien deze in het verleden in 
meer dan 1 300 door de lidstaten gesloten 
bilaterale investeringsovereenkomsten 
zijn vastgesteld; daarom alle manieren te 
blijven onderzoeken om het ISDS-
mechanisme zo te verbeteren en 
hervormen dat kwesties ten aanzien van 
het recht om regelgeving op te stellen, 
transparantie, beroepsprocedures en 
andere procedurele aspecten van 
gerechten en de relatie tussen nationale 
rechtbanken en ISDS worden aangepakt; 
door te gaan, naast de TTIP-
onderhandelingen, met het zoeken naar
een bredere oplossing voor de bezorgdheid 
omtrent de ISDS-clausules die in andere 
Europese investeringsovereenkomsten 
voorkomen, waaronder verdragen tussen 
EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 
hetgeen zonder de opneming van een 
ISDS-mechanisme kan worden bereikt; 
een dergelijk mechanisme is in het TTIP 
niet nodig omdat de EU en de VS over een 
goed ontwikkeld rechtsstelsel beschikken; 
een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten en het 
inschakelen van nationale rechtbanken 
zijn de meest geschikte instrumenten om 
geschillen over investeringen te regelen;

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 
investeerders op niet-discriminerende wijze 
worden behandeld en een eerlijke 
mogelijkheid hebben om een rechtsmiddel 
in te zetten en verhaal te halen, 
onafhankelijk van eventuele politieke 
inmenging; steunt derhalve de opneming 
van mechanismen voor 
investeringsbescherming, met inbegrip 
van een hervormd en verbeterd ISDS-
mechanisme, alsook de lopende 
inspanningen van DG Handel op dit 
gebied;
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Or. en

Amendement 774
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv – punt a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) herinnert eraan dat de lidstaten al meer 
dan 1 300 bilaterale 
investeringsovereenkomsten met een 
achterhaalde vorm van ISDS hebben 
gesloten; meent dat een deugdelijke 
hervorming van het ISDS-mechanisme 
onderdeel van de onderhandelingen moet 
zijn en noodzakelijk is, aangezien een 
hervormd mechanisme wereldwijd als 
model voor toekomstige 
handelsovereenkomsten zal dienen, met 
name voor overeenkomsten met landen 
met een zwakker democratisch bestuur en 
een lager niveau van eerbiediging van de 
rechtsstaat;

Or. en

Amendement 775
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv – punt a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) ervoor te zorgen dat een ISDS-
mechanisme een gelijk speelveld voor 
investeerders en rechtszekerheid in de EU 
en de VS mogelijk maakt;

Or. en
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Amendement 776
Ramon Tremosa i Balcells

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

Ontwerpresolutie Amendement

b) erkent het belang van de opneming van 
ISDS, maar is tegelijkertijd van oordeel 
dat het systeem moet worden 
gemoderniseerd om recht te doen aan de 
wens van de Europese burgers en 
tegelijkertijd te zorgen voor rechtsstelsels 
die een waarborg bieden voor 
buitenlandse investeringen;

Or. en

Amendement 777
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv – punt c (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

c) benadrukt dat alle mogelijke 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
die in het kader van het TTIP worden 
ingevoerd volledig transparant moeten 
zijn, de democratische beginselen moeten 
eerbiedigen en aan democratisch toezicht 
moeten worden onderworpen;

Or. en

Amendement 778
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(xiv bis) ervoor te zorgen dat de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in een 
gedepolitiseerde en strikt juridische 
omgeving plaatsvindt, waarbij de 
waarborging van onpartijdigheid bij de 
benoeming van arbiters door zowel 
investeerders als de partijen de hoogste 
prioriteit vormt;

Or. en

Amendement 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

xiv bis) ervoor te zorgen dat er in de 
onderhandelingen over het TTIP een
doelstelling wordt opgenomen om op de 
middellange termijn een permanente, 
onafhankelijke internationale rechtbank 
op te richten die bevoegd is voor de 
beslechting van geschillen over 
internationale investeringen;

Or. fr

Amendement 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv bis) ervoor te zorgen dat met het oog 
op geschillen wordt gestreefd naar de 
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oprichting van een internationaal 
publiekrechtelijk mechanisme waarvan de 
beslissingen worden genomen door 
personen die gekwalificeerd zijn om het 
beroep van rechter uit te oefenen op basis 
van door democratisch gekozen 
parlementen vastgestelde wetgeving;

Or. de

Amendement 781
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv bis) het recht van regeringen en 
parlementen van ontwikkelingslanden om 
investeringen te reguleren te eerbiedigen 
en te voorzien in verplichtingen en 
plichten voor alle investeerders, ook 
buitenlandse investeerders, opdat de 
arbeids-, milieu-, mensenrechten- en 
andere normen worden gerespecteerd;

Or. en

Amendement 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv bis) ervoor te zorgen dat het 
perspectief op middellange termijn van 
een dergelijk internationaal gerechtshof 
in het TTIP wordt opgenomen;
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Or. en

Amendement 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

xiv bis) vraagt om een mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing uit te werken 
en daarbij regelmatig overleg te plegen 
met de kamers van koophandel en de 
ondernemingen, zodat de regelgeving in 
de eerste plaats gebaseerd wordt op 
anticipatie en bemiddeling bij eventuele 
geschillen;

Or. fr

Amendement 784
Christofer Fjellner

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

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv ter) ervoor te zorgen dat de EU en 
haar lidstaten de UNCITRAL-
voorschriften inzake transparantie bij de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten op grond van de 
overeenkomst onverwijld ondertekenen;

Or. en

Amendement 785
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xiv quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiv quater) ervoor te zorgen dat de EU 
opnieuw bevestigt dat het beginsel "de 
verliezer betaalt" bij alle 
investeringsgeschillen van toepassing is, 
om onbenullige vorderingen te helpen 
voorkomen;

Or. en

Amendement 786
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, en een eerlijk 
en efficiënt beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

Or. en

Amendement 787
Reimer Böge
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
met het EU-recht vergelijkbare
bescherming en een versterkte erkenning 
van Europese geografische aanduidingen, 
en een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

Or. de

Amendement 788
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
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desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS);

Or. en

Amendement 789
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder de 
toepasbaarheid van auteursrechten en het 
risico op invoer van nagemaakte 
exemplaren van Europese producten 
vanuit de VS indien de 
beschermingscriteria lager liggen, een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermings- en 
handhavingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

Or. en
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Amendement 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden 
van de EU en de VS, onder bevestiging 
van de bestaande flexibiliteit in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten 
(TRIPS), met name op het gebied van de
volksgezondheid;

xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
volledige en volwaardige bescherming en 
erkenning van Europese geografische 
aanduidingen (beschermde 
oorsprongsbenamingen en beschermde 
oorsprongsaanduidingen) die de uitvoer 
van deze producten ten goede komt; er 
voorts voor te zorgen dat het TTIP een 
billijke en doeltreffende bescherming 
biedt op het gebied van IPR's, onder 
bevestiging van de bestaande flexibiliteit in 
de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

Or. fr

Amendement 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
evenwichtig hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een beperkte mate van
bescherming biedt op nauwkeurig en 
duidelijk afgebakende IPR-terreinen, en 
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versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid, door te 
zorgen voor redelijke prijzen voor 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en gezondheidsdiensten; ervoor te zorgen 
dat diagnostische, therapeutische en 
chirurgische methoden van 
octrooieerbaarheid worden uitgesloten; te 
zorgen voor een sterke bescherming en 
erkenning van Europese geografische 
aanduidingen, die de herkomst en de 
volledige traceerbaarheid van producten 
voor consumenten garanderen en de 
expertise van producenten beschermen;

Or. en

Amendement 792
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
sterkere erkenning en bescherming van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
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handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid; 
onderstreept met het oog op de 
volksgezondheid en de bestaande EU-
wetgeving nogmaals het belang van het 
verbod op het in de handel brengen van 
producten zoals met hormonen behandeld 
vlees in Europa; dringt er bij de 
Commissie op aan om agrarische 
voedingsmiddelen uit de EU, die een 
uiting zijn van haar territoriale identiteit, 
te beschermen tegen namaak;

Or. it

Amendement 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de 
VS, onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder de
bescherming en erkenning van Europese 
geografische aanduidingen, en een eerlijk 
en efficiënt beschermingsniveau kent, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

Or. de



PE552.130v03-00 106/122 AM\1055775NL.doc

NL

Amendement 794
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid; goed 
voor ogen te houden dat het Europees 
Parlement zonder concrete elementen 
betreffende de bescherming en erkenning 
door de VS van Europese geografische 
aanduidingen de overeenkomst in geen 
geval kan goedkeuren;

Or. it

Amendement 795
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP geen
hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
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opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder
een versterkte bescherming en erkenning 
van Europese geografische aanduidingen, 
en een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden 
van de EU en de VS, onder bevestiging 
van de bestaande flexibiliteit in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten 
(TRIPS), met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

opgenomen, aangezien de EU 
intellectuele-eigendomsrechten, 
waaronder het auteursrecht, merken en 
octrooien, niet op een allesomvattend 
wijze heeft geharmoniseerd; alternatieve 
manieren, zoals een bilaterale 
overeenkomst over een versterkte 
bescherming en erkenning van Europese 
geografische aanduidingen, te evalueren, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

Or. en

Amendement 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus en modern hoofdstuk over 
intellectuele-eigendomsrechten (IPR's) 
naar voorbeeld van de CETA wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, maar de EU er 
niet van weerhoudt de noodzakelijke 
hervorming van haar auteursrechtstelsel 
door te voeren, waaronder een versterkte 
bescherming en erkenning van Europese 
geografische aanduidingen, en een eerlijk 
en efficiënt beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
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met name op het gebied van de
volksgezondheid;

Or. en

Amendement 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS; 
te zorgen voor een eerlijke balans tussen 
IPR's en het algemeen belang, met name 
de behoefte om de toegang tot betaalbare 
geneesmiddelen in stand te houden, en de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid verder te bevorderen;

Or. en

Amendement 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv
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Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden 
van de EU en de VS, onder bevestiging 
van de bestaande flexibiliteit in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten 
(TRIPS), met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het hoofdstuk 
over intellectuele-eigendomsrechten 
(IPR's) van het TTIP alleen voorschriften 
voor nauwkeurig en duidelijk afgebakende 
IPR-terreinen, waaronder de erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, 
worden opgenomen, voor zover een 
gemeenschappelijke basis kan worden 
vastgesteld, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

Or. en

Amendement 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waarbij een 
goed evenwicht wordt gewaarborgd tussen 
bescherming van IPR's en het algemeen 
belang, waaronder een versterkte 
bescherming en erkenning van Europese 
geografische aanduidingen, onder 
bevestiging van de bestaande flexibiliteit in 
de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
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handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid, om de 
toegang tot geneesmiddelen en essentiële 
medische hulpmiddelen tegen betaalbare 
prijzen, evenals de toegang tot 
preventiediensten en kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidsdiensten, in 
stand te houden overeenkomstig het recht 
van een ieder, zonder discriminatie, op 
een zo goed mogelijke gezondheid, zoals 
bepaald in artikel 12 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten;

Or. es

Amendement 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden 
van de EU en de VS, onder bevestiging 
van de bestaande flexibiliteit in de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten 
(TRIPS), met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, een 
hoger beschermingsniveau kent dan de 
CETA en zodoende producenten uit de 
EU behoedt voor het willekeurige gebruik 
van "Europees klinkende" benamingen 
in de VS, en voorziet in 
gemeenschappelijke etiketteringsnormen 
opdat consumenten goed worden 
geïnformeerd, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;
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Or. en

Amendement 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid;

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 
afgebakende IPR-terreinen, waaronder een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
zodat bedrijven die hoogwaardige 
innovatieve producten ontwerpen dat 
kunnen blijven doen;

Or. en

Amendement 802
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv

Ontwerpresolutie Amendement

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
ambitieus hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten (IPR's) wordt 
opgenomen dat een sterke bescherming 
biedt op nauwkeurig en duidelijk 

(xv) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 
versterkte bescherming en erkenning van 
Europese geografische aanduidingen
wordt opgenomen, die de garantie biedt 
dat de normen over geografische 
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afgebakende IPR-terreinen, waaronder 
een versterkte bescherming en erkenning 
van Europese geografische aanduidingen, 
en een eerlijk en efficiënt 
beschermingsniveau kent, zoals 
omschreven in de desbetreffende 
bepalingen in de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS, onder bevestiging van de 
bestaande flexibiliteit in de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS), 
met name op het gebied van de 
volksgezondheid;

aanduidingen niet worden verlaagd, en 
een eerlijk en efficiënt beschermingsniveau 
kent, zoals omschreven in de 
desbetreffende bepalingen in de 
vrijhandelsakkoorden van de EU en de VS, 
onder bevestiging van de bestaande 
flexibiliteit in de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten (TRIPS), met name op 
het gebied van de volksgezondheid, 
onderzoek en ontwikkeling in het 
algemeen belang, en creativiteit;

Or. en

Amendement 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xv bis) de in 2006 door de EU en de VS 
gesloten overeenkomst over wijn in de 
onderhandelingen te betrekken en de 
zeventien benamingen van semi-generieke 
producten uit deze sectorale overeenkomst 
te schrappen;

Or. en

Amendement 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xv bis) de geografische aanduidingen van 
de EU aanzienlijk beter te beschermen en 
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het gebruik van misleidende informatie 
over en praktijken inzake de werkelijke 
oorsprong van de producten jegens de 
consumenten te verbieden; dit is essentieel 
voor een evenwichtige overeenkomst, 
waarvan het betrokken hoofdstuk van de 
CETA met Canada een goed voorbeeld is;

Or. en

Amendement 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

xv bis) ervoor te zorgen dat de Europese 
geografische aanduidingen, die het 
mogelijk maken om een garantie te bieden 
ten aanzien van de oorsprong, de 
traceerbaarheid en de Europese 
knowhow, worden beschermd en niet in 
twijfel kunnen worden getrokken; ervoor 
te zorgen dat fraude en het gebruik van 
misleidende informatie over de Europese 
geografische aanduidingen wordt 
verboden;

Or. fr

Amendement 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

xv bis) ervoor te zorgen dat de 
overeenkomst een hoog niveau van 
bescherming biedt voor de Europese 
geografische aanduidingen voor 
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consumptieproducten en op het gebied 
van landbouwproducten, wijn en 
gedistilleerde dranken, waardoor de 
knowhow van de producenten in stand 
kan worden gehouden;

Or. fr

Amendement 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xv bis) benadrukt dat onderhandelingen 
met de Verenigde Staten over de meeste 
vraagstukken betreffende intellectuele 
eigendomsrechten niet wenselijk zijn 
vanuit het oogpunt van de EU, gezien de 
verschillen in wettelijke tradities en 
voorschriften, bijvoorbeeld betreffende de 
bescherming van auteursrechten of 
octrooien, terwijl de beschermingsniveaus 
reeds goed ontwikkeld zijn; herinnert 
eraan dat de bescherming van 
handelsgeheimen, die niet als een 
intellectueel eigendomsrecht wordt 
beschouwd in de overgrote meerderheid 
van de EU-lidstaten niet moet worden 
besproken in het kader van de 
intellectuele eigendomsrechten; herinnert 
de Commissie eraan dat het van wezenlijk 
belang is voor producten in de EU, zowel 
om economische als om culturele 
redenen, dat geografische aanduidingen 
volledig worden erkend en beschermd;

Or. en

Amendement 808
Yannick Jadot, Ska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xv ter) er rekening mee te houden dat de 
TRIPS-Raad in 2013 een besluit heeft 
aangenomen waarin aan MOL's een 
verlenging van de overgangsperiode met 
acht jaar wordt toegekend; dringt er bij de 
EU op aan om de huidige TRIPS-regeling 
niet te omzeilen, aangezien dat 
ontwikkelingslanden zou beletten om 
gebruik te maken van de speciale en 
gedifferentieerde behandeling, 
bijvoorbeeld voor de toegang tot 
geneesmiddelen of 
technologieoverdrachten, die van 
essentieel belang zijn voor de 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

(xvi) ervoor te zorgen dat de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van intellectuele-eigendomsrechten 
(TRIPS) van de WTO het uitgangspunt 
van het IPR-hoofdstuk vormt voor de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten; de onderhandelaars 
worden aangemoedigd vast te stellen op 
welke terreinen de bescherming en/of 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten moet worden 
verscherpt en hiervoor maatregelen te 
formuleren;

Or. en
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Amendement 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen, 
zoals de voorgestelde ACTA-
overeenkomst;

Or. en

Amendement 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over de 
aansprakelijkheid van tussenpersonen op 
internet of over strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

Or. en

Amendement 812
Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi
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Ontwerpresolutie Amendement

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen; de 
samenwerking tussen de Europese Unie 
en de Verenigde Staten te versterken en te 
bevorderen via multilaterale organisaties 
om de bescherming van intellectueel 
eigendom in derde landen te verbeteren 
en wetgeving inzake octrooien op 
mondiaal niveau te harmoniseren;

Or. es

Amendement 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk geen bepalingen omvat over 
strafrechtelijke sancties als 
handhavingsinstrument, omdat het 
Parlement dit al eerder heeft afgewezen;

(xvi) ervoor te zorgen dat het IPR-
hoofdstuk adequate 
handhavingsinstrumenten omvat die 
remediëring en verhaal mogelijk maken 
wanneer wederzijds gedane toezeggingen 
niet worden nagekomen;

Or. en

Amendement 814
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

xvi bis) vraagt om meer transparantie ten 



PE552.130v03-00 118/122 AM\1055775NL.doc

NL

aanzien van overheidssteun en de 
toekenning ervan; vraagt om snel een 
bevredigende oplossing te vinden voor de 
geschillen tussen Boeing en Airbus 
Group, in het bijzonder de zaken die bij de 
WTO in behandeling zijn, zoals de kwestie 
van de 777X van Boeing, aangezien 
conflicten tussen Europese en 
Amerikaanse vervoersbedrijven voor het 
WTO nadelig zijn voor ons wederzijds 
concurrentievermogen; voegt daaraan toe 
dat de onderhandelingen over het TTIP 
beide partijen moeten dwingen om een 
oplossing te vinden voor deze situatie, in 
het bijzonder gezien de toenemende 
concurrentie van opkomende landen in de 
vervoerssector;

Or. fr

Amendement 815
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi bis) de door de onderhandelaars van 
de VS voorgestelde vangnetbepalingen 
over e-handel op TTIP-, TiSA- en WTO-
niveau, waarvan het toepassingsgebied te 
ruim is en die geen duidelijke 
verwijzingen omvatten naar de naleving 
van lokale gegevensbeschermingsnormen, 
krachtig af te wijzen elke uitbreiding van 
de vrijstelling betreffende de nationale 
veiligheid zoals vastgesteld in de algemene 
overeenkomst inzake de handel in 
diensten (GATS) krachtig af te wijzen;

Or. en
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Amendement 816
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi bis) te respecteren dat de hervorming 
van het auteursrecht een doorlopend 
proces is en daarom niet tot de 
onderwerpen van de TTIP-
onderhandelingen moet behoren, en dat 
de beperking van de vrijheid van toegang 
tot culturele productie voor burgers moet 
worden vermeden; in alle gevallen te 
garanderen dat het auteursrecht in de EU 
auteurs en Europese uitvindingen 
beschermt en in uitzonderingen voorziet 
voor individuele en institutionele 
gebruikers zoals bibliotheken, scholen, 
universiteiten en instellingen voor niet-
formele kunst en opleidingen (zoals 
eerlijk gebruik), en niet zal worden 
onderworpen aan pogingen tot beheersing 
door grote transnationale bedrijven;

Or. en

Amendement 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi bis) de kortetermijnmobiliteit van 
geschoolde arbeidskrachten tussen de EU 
en de VS te bevorderen en een versnelde 
procedure in te stellen voor 
spoedbehandeling van visum-
/werkvergunningsaanvragen;



PE552.130v03-00 120/122 AM\1055775NL.doc

NL

Or. en

Amendement 818
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi bis) de kortetermijnmobiliteit van 
geschoolde arbeidskrachten tussen de EU 
en de VS te bevorderen en een versnelde 
procedure in te stellen voor 
spoedbehandeling van visum-
/werkvergunningsaanvragen;

(Dit amendement is gebaseerd op het 
voorstel van de Trans-Atlantic Business 
Council (TABC).)

Or. en

Amendement 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi ter (new)

Ontwerpresolutie Amendement

xvi ter) ervoor te zorgen dat Europese en 
Noord-Amerikaanse bedrijven hun 
rechten uit hoofde van het Verdrag 
uitoefenen en daarbij hun fiscale 
verplichtingen nakomen, in het bijzonder 
door de voorschriften voor de belasting op 
economische inhoud onderling af te 
stemmen en de transparantie van het 
verkeer van kapitaal en de uitwisseling 
van financiële informatie te waarborgen 
in overeenstemming met het actieplan 
inzake grondslaguitholling en 
winstverschuiving (BEPS) van de OESO 
dat werd voorgesteld op de G20 voor 
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financiën van 21 september 2014;

Or. fr

Amendement 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi ter) gemeenschappelijke kaders van 
de VS en de EU voor programma's te 
creëren om zowel reguliere onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten als het in de 
handel brengen van nieuwe technologieën 
te stimuleren, en horizontale en sector- en 
technologiespecifieke aspecten in 
beschouwing te nemen met het oog op een 
betere samenwerking om O&O en 
innovatie te stimuleren;

Or. en

Amendement 821
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi ter) gemeenschappelijke kaders van 
de VS en de EU voor programma's te 
creëren om zowel reguliere onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten als het in de 
handel brengen van nieuwe technologieën 
te stimuleren, en horizontale en sector- en 
technologiespecifieke aspecten in 
beschouwing te nemen met het oog op een 
betere samenwerking om O&O en 
innovatie te stimuleren;
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(Dit amendement is gebaseerd op het 
voorstel van de Trans-Atlantic Business 
Council (TABC).)

Or. en

Amendement 822
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter d – punt xvi quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xvi quater) in volledige overeenstemming 
met de GATS-overeenkomst en het 
Unesco-Verdrag betreffende de 
bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen ervoor te 
zorgen dat de partijen bij de overeenkomst 
regelgevingsmaatregelen kunnen nemen 
met het oog op de bescherming of de 
bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit, pluralisme van de media en de 
vrijheid van de media, met inbegrip van 
audiovisuele diensten;

(Dit amendement is gebaseerd op een 
voorstel van de Arbeitsgemeinschaft der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
der Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


