
DT\1045492NL.doc PE546.593v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie internationale handel

9.1.2015

WERKDOCUMENT

ter voorbereiding van het ontwerpverslag met aanbevelingen van het Parlement 
aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch 
partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)

Commissie internationale handel

Rapporteur: Bernd Lange



PE546.593v01-00 2/8 DT\1045492NL.doc

NL

INLEIDING

Wanneer de EU onderhandelingen voert over een internationale overeenkomst zoals het TTIP 
heeft het Parlement overeenkomstig artikel 108 van het Reglement tijdens elk stadium van de 
onderhandelingen het recht zijn standpunt ten aanzien van die overeenkomst uiteen te zetten
in de vorm van een verslag. De rapporteur wenst van deze mogelijkheid gebruik te maken om 
de belangrijkste resultaten van de onderhandelingen na ongeveer anderhalf jaar van 
gesprekken te beoordelen en de opinies van het EP over de hoofdpunten van een eventuele 
TTIP-overeenkomst te verwoorden. Het verslag van het EP dient bij te dragen tot een frisse 
start van de onderhandelingen nu de nieuwe Commissie is aangetreden en nadat in de VS 
tussentijdse verkiezingen zijn gehouden.
Het verslag vormt het vervolg op resoluties over de onderhandelingen over een handels- en 
investeringsovereenkomst met de VS die het Parlement in de vorige zittingsperiode, in 
oktober 2012 en mei 2013, heeft aangenomen.

1. HET TTIP ALS POTENTIEEL INSTRUMENT VOOR DUURZAME GROEI EN 
ALS OPSTAP NAAR REGELS OP MULTILATERAAL NIVEAU

Het lijdt geen twijfel dat we in een geglobaliseerde wereld leven die steeds kleiner wordt. De 
toenemende verwevenheid van de wereldmarkten is onmiskenbaar. Dit wordt duidelijk 
geïllustreerd door het feit dat wel 40 % van de producten van de Europese industrie worden 
vervaardigd uit ingevoerde upstream-producten. Nu meer en meer goederen en diensten 
grensoverschrijdend worden aangeboden en het aantal buitenlandse investeringen gestaag 
groeit, is het van cruciaal belang dat de beleidsmakers vorm geven aan het samenspel van de 
markten en deze dagelijks plaatsvindende complexe processen en interacties structureren. Het 
handelsbeleid van de EU kan een belangrijke rol spelen bij de stimulering van duurzame 
economische groei in de EU en daarbuiten en bij het scheppen van goede en stabiele banen, 
maar daartoe moeten wel de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Behoorlijke 
handelsregels zijn essentieel voor de toegevoegde waarde in Europa, aangezien de industriële 
productie deel uitmaakt van wereldwijde waardeketens. 
Een eventuele overeenkomst met de Verenigde Staten kan de herindustrialisering van Europa 
in de hand werken en ertoe bijdragen de doelstelling voor het door de industrie gegenereerde 
bbp van de EU voor 2020 te verhogen van 15 naar 20 %. Een dergelijke overeenkomst kan 
ook specifieke kansen bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen, die meer nadelen 
ondervinden van non-tarifaire handelsbelemmeringen dan grotere bedrijven. Een 
overeenkomst tussen de twee grootste economische blokken ter wereld biedt tevens potentieel 
voor het scheppen van standaarden, normen en voorschriften die wereldwijd ingang vinden. 
Dit zou zelfs voor derde landen voordelen opleveren. 
Het is echter ook duidelijk dat het TTIP geen sleutelrol zal spelen bij het oplossen van 
economische problemen in de EU, zodat in dit opzicht voor valse hoop en verkeerde 
verwachtingen moet worden gewaakt. De economische crisis kan alleen worden overwonnen 
en er kan in de EU alleen voor duurzame groei worden gezorgd met behulp van een ander 
macro-economisch beleid in de EU.
Ook moet worden benadrukt dat bilaterale overeenkomsten zoals een eventueel TTIP altijd de 
op één na beste optie zijn na overeenkomsten op multilateraal niveau. Met name gezien de 
recente positieve ontwikkelingen in de WTO moeten we erop letten dat een overeenkomst met 
de VS als stap op weg naar bredere handelsonderhandelingen zal fungeren en niet zal worden 
beschouwd als alternatief voor het WTO-proces.
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2. DE JUISTE VORM VAN GLOBALISERING

We hebben te maken met een ongereguleerde globalisering. Het globaliseringsproces wordt 
niet naar behoren gestuurd. Ongereguleerde globalisering resulteert in een ongeremde 
neerwaartse spiraalbeweging. Wanneer alleen tarieven worden verlaagd en non-tarifaire 
belemmeringen en regelingen worden geschrapt, gaat het proces de verkeerde kant op. Een 
goede handelsovereenkomst kan echter uitkomst bieden door het globaliseringsproces in 
goede banen te leiden. We moeten duurzame groei stimuleren, maar tegelijkertijd moeten we 
de werknemers, de consumenten en het milieu beschermen. We zouden een regelgevingskader 
tot stand kunnen brengen dat de regelgeving op mondiaal niveau versterkt in 
overeenstemming met de hoogste normen, zodat sociale en milieudumping worden
uitgesloten. Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat het handelsbeleid de belangen van de 
burgers, de consumenten en de werknemers dient. Het welzijn van de normale burger moet de 
maatstaf zijn waaraan een handelsovereenkomst wordt getoetst. Het TTIP moet een model 
worden voor goede handelsovereenkomsten die aan deze vereisten voldoen. Indien de 
onderhandelingen over het TTIP geheim zijn, is het niet mogelijk om de democratische 
controle uit te oefenen die moet waarborgen dat het gewenste resultaat wordt bereikt.

3. TRANSPARANTIE EN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Uit de vele kritische geluiden in het publieke debat kan worden opgemaakt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op transparantere en inclusievere wijze moeten worden 
gevoerd om rekening te houden met de zorgen van de Europese burgers. Het EP staat volledig 
achter het besluit van de Raad om de onderhandelingsrichtsnoeren openbaar te maken alsook 
achter het transparantie-initiatief van de Europese Commissie, dat nog moet worden vertaald 
naar betekenisvolle en concrete resultaten. Evenzeer is het van belang om de lidstaten bij het 
proces te betrekken om te zorgen voor een breed en op feiten gebaseerd publiek debat over 
het TTIP in Europa. Een dergelijk debat is essentieel als het erom gaat de reële kansen die de 
overeenkomst biedt en de zorgen waartoe zij aanleiding geeft te onderzoeken. Het EP moedigt 
de Commissie ook aan in haar inspanningen om bij de onderhandelingen voor meer 
transparantie te zorgen door meer onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te maken voor het 
algemene publiek en hoopt dat na afloop van de diverse onderhandelingsronden nog meer 
documenten zullen worden gepubliceerd.

Het Europees Parlement zal het onderhandelingsproces nauwlettend blijven volgen en zal in 
contact blijven met de Commissie, de lidstaten, het Congres en de regering van de VS en 
belanghebbenden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan om een resultaat te verzekeren 
dat goed is voor de burgers in de EU, de VS en daarbuiten.
Zonder instemming door het Europees Parlement kan een overeenkomst niet in werking 
treden. De Europese Commissie doet er daarom goed aan om de standpunten van het EP in 
aanmerking te nemen.

4. TOEPASSINGSGEBIED VAN EEN EVENTUELE OVEREENKOMST

De TTIP-onderhandelingen omvatten onderhandelingen over drie hoofdgebieden: 
markttoegang (voor goederen, diensten en overheidsopdrachten), non-tarifaire belemmeringen 
en samenwerking op regelgevingsgebied en voorschriften. Al deze gebieden zijn even 
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belangrijke bestanddelen van een alomvattend pakket waarnaar beide partijen bij de 
onderhandelingen dienen te streven. Er is een frisse start van de TTIP-gesprekken nodig om, 
uitgaand van de tot dusver gemaakte vorderingen, een nieuwe impuls te geven aan de 
onderhandelingen. 

4.1. MARKTTOEGANG

Ondanks de zeer lage tarieven die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worden 
gehanteerd, is het markttoegangsonderdeel van het TTIP van groot belang gezien de omvang 
van de handel tussen de EU en de VS en het nog steeds bestaande kleine aantal hoge tarieven.
Doel van de onderhandelingen moet zijn alle heffingen te schrappen, maar voorzichtig te 
werk te gaan bij gevoelige producten, waarvoor langere termijnen kunnen worden vastgesteld 
voor de opheffing van tarieven of tariefcontingenten. Markttoegang voor industriegoederen, 
landbouwproducten, diensten en overheidsopdrachten is van even groot belang en er moet een 
goed evenwicht worden bereikt voor de verschillende voorstellen voor deze gebieden. We 
moeten ervoor zorgen dat de aangeboden markttoegang voor de verschillende onderdelen 
even ambitieus is en voldoet aan de verwachtingen van beide zijden.
Wat diensten betreft zij erop gewezen dat de EU en de VS voor een "hybride aanpak" hebben 
gekozen die op dezelfde leest geschoeid is als de benadering in het kader van de 
onderhandelingen over een plurilaterale dienstenovereenkomst. Deze aanpak wijkt af van de 
traditionele benadering van de EU met betrekking tot de liberalisering van diensten in 
bilaterale vrijhandelsovereenkomsten.
Diensten vormen een belangrijk onderdeel van de Europese economie en tal van banen zijn 
afhankelijk van de in- en uitvoer van diensten. Daarom heeft de EU ongetwijfeld een groot 
offensief belang bij de dienstensector, bijvoorbeeld op het gebied van engineering, vervoer of 
telecommunicatiediensten. Aan de andere kant is het zeer belangrijk om in passende 
uitzonderingsclausules te voorzien voor gevoelige diensten zoals openbare diensten en 
openbare nutsvoorzieningen, zodat nationale en lokale overheden genoeg speelruimte 
behouden voor de vaststelling van wetgeving in het openbaar belang. Een 
gemeenschappelijke verklaring waarin de onderhandelaars toezeggen deze sectoren uit te 
sluiten van de onderhandelingen, zou in dit verband zeer zinvol zijn.

De onderhandelingen over de markttoegang voor financiële diensten moeten worden 
gecombineerd met een convergentie van de financiële regelgeving, teneinde de samenwerking 
in andere internationale fora, zoals het Bazels Comité voor bankentoezicht, te bevorderen.

Oorsprongsregels vormen een essentieel onderdeel van de onderhandelingen over 
markttoegang. De onderhandelingen over oorsprongsregels moeten erop zijn gericht de 
benaderingen van de EU en de VS inzake oorsprongsregels met elkaar te verenigen. De brede 
economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) kan in dit verband als 
voorbeeld dienen. Gezien de sluiting van de CETA-overeenkomst en de mogelijke uitbreiding 
van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid en reikwijdte van cumulatie. 

4.1.1. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten vormen een essentieel onderdeel van de economie in Europa en de VS. 
De EU-markt voor overheidsopdrachten is één van de meest open markten ter wereld waar 
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bedrijven uit derde landen offertes kunnen uitbrengen in Europese aanbestedingsprocedures. 
Het TTIP mag geen nieuwe obstakels ter bescherming van de Europese markt opwerpen, 
maar zou in plaats daarvan kunnen fungeren als middel voor de totstandbrenging van een 
blauwdruk voor een vergaande liberalisering van de trans-Atlantische markten voor 
overheidsopdrachten. 
Het TTIP moet daarom rekening houden met het enorme belang dat Europese bedrijven 
hebben bij toegang tot overheidsopdrachten, bijvoorbeeld voor bouwdiensten, 
vervoersinfrastructuur en goederen en diensten. Dit zal ongetwijfeld een beslissend onderdeel 
zijn van een alomvattende overeenkomst. 
In dit verband is het van het grootste belang ervoor te zorgen dat de deelstaten worden 
betrokken bij het onderhandelingsproces om betekenisvolle resultaten te bereiken bij de 
openstelling van aanbestedingen door de Amerikaanse overheden voor bedrijven uit de EU.
Het valt derhalve te betreuren dat tot dusver geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt 
op dit gebied van de onderhandelingen.
De resultaten die in vrijhandelsovereenkomsten van de EU, zoals de CETA-overeenkomst, 
zijn bereikt geven een goed voorbeeld van de reikwijdte en diepte van een omvattend 
hoofdstuk inzake overheidsopdrachten.

4.1.2. LANDBOUW

De landbouwsectoren in de EU en de VS verschillen in vele opzichten, bijvoorbeeld waar het 
gaat om de gezondheid van de consument, ggo's en met hormonen behandeld vlees. De 
resultaten van de onderhandelingen moeten in elk geval beantwoorden aan de gevoeligheden 
en fundamentele waarden van beide zijden, zoals het voorzorgsbeginsel van de EU. De 
uitkomst van de CETA-onderhandelingen laat zien dat landen met verschillende benaderingen 
met betrekking tot voedselveiligheidsnormen in onderhandelingen op dit gebied tot een 
evenwichtig en voor beide zijden gunstig resultaat kunnen komen.

4.1.3. ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

In een toekomstige TTIP-overeenkomst moeten alle uitvoerbeperkingen voor energie die 
thans in de handelsbetrekkingen tussen de partners bestaan, worden weggenomen om zo tot 
een diversificatie van energiebronnen bij te dragen. Een partnerschap dat zo stabiel is als het 
trans-Atlantische biedt aan beide partners het potentieel van betrouwbare energiebronnen. 
Het recht van beide partners om de exploratie en exploitatie van energiebronnen te regelen 
blijft ongewijzigd door een eventuele overeenkomst. Wanneer echter eenmaal besloten is om 
exploitatie toe te staan, moet het beginsel van non-discriminatie gelden. Bovendien moet de 
toegang tot grondstoffen en energie op niet-discriminerende basis aan ondernemingen worden 
verleend, ongeacht of zij in de EU of de VS zijn gevestigd.
Het TTIP dient daarnaast het gebruik en de promotie van groene goederen en diensten te 
bevorderen en zo de economische en milieuvoordelen te benutten die de trans-Atlantische 
economie te bieden heeft.
Een eventueel TTIP zou kunnen dienen als forum voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen voor de energieproductie, met inachtneming van de aan beide 
zijden bestaande normen.

4.2. SAMENWERKING OP REGELGEVINGSGEBIED EN NON-TARIFAIRE 
BELEMMERINGEN



PE546.593v01-00 6/8 DT\1045492NL.doc

NL

Samenwerking op regelgevingsgebied en de opheffing van non-tarifaire belemmeringen 
vormen het onderhandelingsgebied dat de meeste ruimte voor een toename van de 
handelsstromen biedt. Zoals in de politieke richtsnoeren van voorzitter Juncker wordt 
benadrukt, mag de samenwerking op regelgevingsgebied echter op geen enkele wijze afbreuk 
doen aan het bestaande niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid, 
consumenten-, arbeids- en milieuwetgeving en culturele verscheidenheid binnen de EU. De 
onderhandelaars aan beide zijden dienen duidelijk aan te geven welke regelingen van 
fundamenteel belang zijn en ten aanzien waarvan geen concessies kunnen worden gedaan, en 
bij welke regelingen een vermindering van de bureaucratische lasten mogelijk is. Er moet 
duidelijk worden vastgelegd waar harmonisatie, waar wederzijdse erkenning en waar slechts 
kennisgeving mogelijk is. Het lijkt erop dat er bijvoorbeeld in de automobielsector een groot 
potentieel bestaat om nieuwe handelsmogelijkheden te ontsluiten, maar hier moet de nodige 
voorzichtigheid worden betracht, aangezien dit wellicht niet voor alle sectoren en alle 
technische maatregelen mogelijk is. We moeten rekening houden met de resultaten van de 
lopende onderhandelingsronden. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat in de chemische sector geen 
wederzijdse erkenning of harmonisatie mogelijk is.
Op het gebied van technische handelsbelemmeringen (TBT) en sanitaire en fytosanitaire 
maatregelen (SFM) moeten de onderhandelingen worden gebaseerd op de grondbeginselen 
van de multilaterale SFM- en TBT-overeenkomsten. In de onderhandelingen over SFM's moet 
het recht van beide partijen worden erkend om risico's te beheren in overeenstemming met het 
beschermingsniveau dat zij noodzakelijk achten voor de gezondheid van mens, dier en plant. 
Er mag geen afbreuk worden gedaan aan het voorzorgsbeginsel van de EU.
De onderhandelingen over de beide hoofdstukken moeten zijn gericht op meer transparantie 
en openheid en op nauwere samenwerking tussen de regelgevers en, in het geval van TBT, in 
de internationale normalisatie-instellingen.
Naast de onderhandelingen op het gebied van TBT en SFM, dienen de onderhandelingen over 
regelgevingskwesties te zijn gericht op een reeks transversale regels inzake coherentie en 
transparantie van regelgeving, waaronder vroegtijdig overleg, de uitvoering van 
effectbeoordelingen en goede regelgevingspraktijken. Coherentie op regelgevingsgebied is 
onderdeel van de agenda van de Commissie voor betere regelgeving. Mogelijkerwijs kan 
synergie worden gecreëerd tussen de TTIP-onderhandelingen en het actuele reflectieproces op 
EU-niveau over 'betere wetgeving". In dit verband is het van groot belang om recht te doen 
aan de rol van het Europees Parlement binnen het besluitvormingsproces van de EU en zijn 
democratische controle van het wetgevingsproces in de EU. Tegelijkertijd moet worden gelet 
op een evenwichtige participatie van belanghebbenden in het wetgevingsproces.

Op dezelfde aandachtspunten moet worden gelet in verband met de zogenaamde "built-in"-
agenda van het TTIP die erop is gericht een institutionele basis te scheppen voor toekomstige 
samenwerking. 

De sectorale initiatieven inzake samenwerking op regelgevingsgebied, chemische stoffen, 
farmaceutica en cosmetica kunnen belangrijke aanvullende mogelijkheden bieden voor het 
wegnemen van onnodige non-tarifaire belemmeringen en het creëren van nieuwe 
markttoegangsmogelijkheden. Op deze gebieden moet echter wat betreft de samenwerking op 
regelgevingsgebied ook grote voorzichtigheid worden betracht teneinde geen inbreuk te 
maken op het recht van de partijen om regelgeving vast te stellen (bijvoorbeeld op het gebied 
van klinische proeven, voedselveiligheid of de etikettering van chemische stoffen).
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4.3. VOORSCHRIFTEN

4.3.1. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Intellectuele-eigendomsrechten (IER's) zijn een hoeksteen van de kenniseconomie van de EU 
en de VS. Het TTIP moet daarom ook een ambitieus IER-hoofdstuk omvatten.
Gezien het hoge beschermingsniveau dat zowel in de EU als in de VS voor octrooien geldt 
(gegevensexclusiviteit, vernieuwing van de geldigheid van octrooien) moet het IER-hoofdstuk 
in het TTIP de meest ambitieuze bepalingen op dit gebied van de vrijhandelsakkoorden van 
de EU en de VS weerspiegelen, maar ook vasthouden aan de bestaande speelruimten die de 
TRIPS-overeenkomst met name op het gebied van de volksgezondheid biedt.
Het IER-hoofdstuk van de EU mag geen bepalingen bevatten die voorheen zijn verworpen 
door het Europees Parlement (zoals strafrechtelijke sancties).
Een ambitieus hoofdstuk over intellectuele-eigendomsrechten moet tevens voorzien in een 
betere bescherming en erkenning van Europese geografische aanduidingen. De CETA-
overeenkomst kan in dit verband als goed voorbeeld dienen.

4.3.2. LIBERALISERING EN BESCHERMING VAN INVESTERINGEN

Een toekomstige TTIP-overeenkomst dient een uitvoerig hoofdstuk over investeringen te 
bevatten met bepalingen inzake de liberalisering en de bescherming van investeringen. Het 
hoofdstuk over de liberalisering van investeringen moet gericht zijn op de niet-
discriminerende behandeling van de vestiging van Europese bedrijven op Amerikaans 
grondgebied en omgekeerd en op het wegnemen van zoveel mogelijk beperkingen die een 
dergelijke vestiging in de weg staan. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met het 
gevoelige karakter van bepaalde sectoren. 
De bepalingen inzake investeringsbescherming moeten worden beperkt tot de fase na de 
vestiging en moeten onder meer gericht zijn op non-discriminatie, eerlijke en billijke 
behandeling en schadevergoeding voor directe of indirecte onteigening.
Gezien de goed ontwikkelde rechtsstelsels van de EU en de VS zijn een systeem voor de 
beslechting van geschillen tussen staten en beslechting door nationale rechtbanken de meest 
geschikte instrumenten om geschillen over investeringen te regelen. 
Indien in de TTIP-overeenkomst ISDS-bepalingen worden opgenomen moet duidelijk zijn dat 
verdere hervormingen van het bestaande model noodzakelijk zijn om de problemen te 
voorkomen die uit de bepalingen van bestaande vrijhandelsovereenkomsten en bilaterale 
investeringsovereenkomsten voortvloeien. Nu de resultaten van de openbare raadpleging 
bekend zijn, moet een reflectieproces over de vereiste hervormingen op gang worden gebracht 
binnen en tussen de drie Europese instellingen. Buitenlandse investeerders dienen niet-
discriminerend te worden behandeld en moeten eerlijke mogelijkheden krijgen om verhaal te 
halen. Hierin kan worden voorzien in de TTIP-overeenkomst zonder dat daarin ISDS-
bepalingen worden opgenomen. 

4.3.3. HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING 

Uit de verschillende onderwerpen waarover wordt onderhandeld komt naar voren dat het om 
een zeer ambitieuze economische agenda gaat. Het TTIP moet even ambitieus zijn waar het 
om duurzame ontwikkeling gaat. Het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling moet gericht 
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zijn op een volledige en doeltreffende ratificatie en tenuitvoerlegging van de acht 
kernverdragen van de IAO en de belangrijkste internationale milieuovereenkomsten. De 
bepalingen van dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de verhoging van het 
beschermingsniveau met betrekking tot arbeids- en milieunormen. Een ambitieus hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling moet tevens regels bevatten inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en een duidelijk georganiseerde participatie van het maatschappelijk 
middenveld.
Arbeids- en milieunormen mogen niet worden beperkt tot het hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling, maar moeten ook worden geïntegreerd in andere delen van de 
overeenkomst die betrekking hebben op onder meer investeringen, de handel in diensten, 
samenwerking op regelgevingsgebied en overheidsopdrachten.

De arbeids- en milieunormen moeten beter afdwingbaar worden door voort te borduren op de 
goede ervaringen die zijn opgedaan met de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea en 
doeltreffende praktijken waarin de vrijhandelsakkoorden en de nationale wetgeving van de 
VS voorzien.

Het economische, sociale en milieu-effect van het TTIP moet worden onderzocht door een 
grondige duurzaamheidseffectbeoordeling waarbij het maatschappelijk middenveld actief 
dient te worden betrokken.

4.4. KWESTIES WAAROVER NIET KAN WORDEN ONDERHANDELD

Het Europees Parlement is van mening dat over sommige regelgevingsgebieden niet kan 
worden onderhandeld. De EU kent een bijzondere traditie van bescherming van de culturele 
en taalkundige diversiteit van de Unie en haar lidstaten. Bestaande en toekomstige bepalingen 
en beleidslijnen ter ondersteuning van de culturele sector, met name in de digitale wereld, 
vallen buiten de reikwijdte van de onderhandelingen. 
Bovendien bestaat er in de EU een bijzondere traditie wat betreft de organisatie van 
overheidsdiensten. Er is geen speelruimte voor onderhandelingen over dit thema. Beperkingen 
van de bevoegdheden van de overheden om regelgeving vast te stellen in het openbaar belang
of om diensten te verrichten zijn onaanvaardbaar. De bescherming van onze diensten van 
algemeen belang moet worden gewaarborgd.

5. DEMOCRATISCH BEWUSTZIJN

Het Europees Parlement heeft het laatste woord als het om de ratificatie van 
handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen gaat: een overeenkomst kan alleen in 
werking treden wanneer het EP ermee instemt. Uit de verwerping van de ACTA-
overeenkomst (inzake de bescherming van intellectuele eigendom in het digitale domein) is 
gebleken dat het Europees Parlement zijn rol op het gebied van het handelsbeleid zeer serieus 
neemt. 
Gezien de vele kritische stemmen onder het Europese burgers en de geringe acceptatie door 
het publiek van de overeenkomst die het voorwerp is van de onderhandelingen, zal het 
Europees Parlement blijven aandringen op een zo groot mogelijke transparantie en garandeert 
het dat alleen een goede overeenkomst zal worden aangenomen, dat wil zeggen een 
overeenkomst die de Europese waarden eerbiedigt, duurzame ontwikkeling stimuleert en 
bijdraagt tot het welzijn van alle burgers.


