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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie betreffende de 
onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap 
(TTIP)
(2014/2228(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de richtsnoeren van de EU voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch 
handels- en investeringspartnerschap (TTIP) tussen de EU en de VS, die op 14 juni 
2013 door de Raad zijn goedgekeurd1 en op 9 oktober 2014 door de Raad zijn 
gederubriceerd en openbaar gemaakt,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de Topontmoeting EU-VS van 26 maart 20142,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 26 en 27 juni 20143,

– gezien de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker van 15 juli 2014 voor de 
volgende Europese Commissie getiteld "Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda 
voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering"4,

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

– gezien de conclusies van de Raad over TTIP van 21 november 20146,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Commissie van 25 november 2015 over 
transparantie in de TTIP-onderhandelingen (C(2014)9052) en de besluiten van de 
Commissie van 25 november 2014 over de publicatie van informatie over 
vergaderingen tussen leden van de Commissie en organisaties of zelfstandigen 
(C(2014)9051) en over de publicatie van informatie over vergaderingen tussen 
directeuren-generaal van de Commissie en organisaties of zelfstandigen (C(2014)9048),

                                               
1 HYPERLINK "http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/nl/pdf" 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/nl/pdf
2 HYPERLINK "http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf" 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 HYPERLINK "http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/nl/pdf" 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/nl/pdf
4 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf" http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf
5 HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm" 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 HYPERLINK "http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf" 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
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– gezien de gezamenlijke verklaring van de Energieraad EU-VS van 3 december 20141,

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

– gezien de tekstvoorstellen die de EU voor bespreking met de VS in de TTIP-
onderhandelingsronden heeft ingediend, met name de voorstellen die gederubriceerd 
zijn en door de Commissie openbaar zijn gemaakt, o.a. de EU-documenten "TTIP 
regulatory issues - engineering industries" (Regelgevingskwesties in TTIP -
machinebouw)2, "Test–case on functional equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence" (Proefmodel functionele equivalentie: voorstel voor 
een methodologie voor gelijkwaardigheid regelgeving automobielsector)3, en "Trade 
and sustainable development chapter/labour and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the TTIP" (Hoofdstuk handel en duurzame 
ontwikkeling/arbeid en milieu: EU-document met beschrijving van centrale 
vraagstukken en bouwstenen voor bepalingen in het TTIP)4, en de tekstvoorstellen over 
technische handelsbelemmeringen (TBT)5, sanitaire en fytosanitaire maatregelen 
(SPS)6, facilitering van douane en handel7, kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) 8, mogelijke mededingingsbepalingen9, mogelijke bepalingen over 
staatsondernemingen en ondernemingen met bijzondere of exclusieve rechten of 
privileges10, mogelijke bepalingen over subsidies11, en geschillenbeslechting12, 

– gezien het definitieve opstartverslag van ECORYS voor de Commissie van 28 april 
2014 getiteld "Duurzaamheidseffectbeoordeling van de handel ter ondersteuning van de 
onderhandelingen over een globale handels- en investeringsovereenkomst tussen de 

                                               
1 HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm en" http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-2341_en.htm en
2 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153022.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153022.pdf.
3 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153023.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153023.pdf.
4 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153024.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153024.pdf.
5 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153025.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153025.pdf.
6 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153026.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153026.pdf.
7 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153027.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153027.pdf.
8 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153028.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153028.pdf.
9 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153029.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153029.pdf.
10 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153030.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153030.pdf.
11 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153031.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153031.pdf.
12 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153032.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januari/tradoc_153032.pdf.
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Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika"1,

– gezien de gedetailleerde analyse van de effectbeoordeling van de Europese Commissie 
met betrekking tot het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap tussen de 
EU en de VS, die CEPC in april 2014 voor het Parlement heeft gepubliceerd, 

– gezien zijn eerdere resoluties, in het bijzonder die van 23 oktober 2012 over de 
economische en handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten2, van 23 mei 2013 over 
de handels- en investeringsbesprekingen van de EU met de Verenigde Staten van 
Amerika3, van 12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, 
toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten 
van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie 
en binnenlandse zaken4, en van 15 januari 2015 over het jaarverslag over de activiteiten 
van de Ombudsman in 20135,

– gezien artikel 108, lid 4, en artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de 
Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie 
juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de 
Commissie constitutionele zaken en de Commissie verzoekschriften (A8-0000/2015),

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

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

                                               
1 HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/mei/tradoc_152512.pdf." 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
2 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0227.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2014)0230.
5 Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2015)0009.
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C. overwegende dat wij geconfronteerd worden met het beeld van ongereguleerde 
mondialisering en dat een hecht doortimmerde handelsovereenkomst ertoe zou kunnen 
bijdragen de liberalisering in goede banen te leiden; overwegende dat een dergelijke 
overeenkomst niet alleen gericht mag zijn op de verlaging van tarieven en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen, maar ook een instrument moet zijn voor de bescherming van 
werknemers, consumenten en het milieu; overwegende dat een sterke en ambitieuze 
handelsovereenkomst een kans biedt om een kader tot stand te brengen waarbinnen de 
regelgeving mondiaal in overeenstemming met de strengste normen wordt gebracht, 
teneinde sociale en milieudumping te voorkomen;

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

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

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

G. overwegende dat het geheime karakter van de onderhandelingen die in het verleden zijn 
gevoerd, tot een tekort aan democratische controle op het onderhandelingsproces heeft 
geleid;

H. overwegende dat voorzitter Juncker in zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids- en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal opofferen, waarbij hij erop wees dat over de 
veiligheid van het voedsel dat we eten en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan worden onderhandeld;

I. overwegende dat voorzitter Juncker in zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk heeft 
verklaard niet te zullen aanvaarden dat de jurisdictie van rechtbanken in de lidstaten 
wordt ingeperkt door speciale regelingen voor geschillen met investeerders; 
overwegende dat, nu de resultaten van de openbare raadpleging over 
investeringsbescherming en ISDS in het TTIP beschikbaar zijn, binnen en tussen de drie 
Europese instellingen een proces van reflectie - waarin kritische en constructieve 
bijdragen worden meegenomen - moet plaatsvinden over de vraag hoe 
investeringsbescherming en gelijke behandeling van investeerders het best kunnen 
worden gerealiseerd;
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J. overwegende dat uit de vele kritische geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op transparantere en inclusievere wijze moeten worden 
gevoerd dat daarin rekening moet worden houden met de zorgen van de Europese 
burgers; overwegende dat het Parlement volledig achter het besluit van de Raad staat 
om de onderhandelingsrichtsnoeren te derubriceren, alsook achter het transparantie-
initiatief van de Commissie;

K. overwegende dat het overleg tussen de VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, maar dat 
er tot dusverre geen gemeenschappelijke tekst is overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in ogenschouw te nemen; 

1. beveelt de Commissie, in de context van de lopende TTIP-onderhandelingen, het 
volgende aan:

(a) met betrekking tot het toepassingsgebied en de bredere context:

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-onderhandelingen leiden tot een diepgaande, 
alomvattende, ambitieuze, evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe kansen biedt aan bedrijven in de EU, 
met name kmo's; de inhoud van de overeenkomst is belangrijker dan de snelheid 
van de onderhandelingen;

(ii) te benadrukken dat de TTIP-onderhandelingen betrekking hebben op drie 
hoofdterreinen - een ambitieuze verbetering van de markttoegang (voor goederen, 
diensten, investeringen en overheidsopdrachten op alle bestuursniveaus), het
terugdringen van non-tarifaire handelsbelemmeringen en compatibeler maken van 
de regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling van gemeenschappelijke regels voor 
de omgang met gezamenlijke mondiale handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle overheidsniveaus, de overeenkomst moet ertoe leiden 
dat de markten daadwerkelijk, duurzaam en op basis van wederkerigheid worden 
opengesteld en dat de handel in de praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming van sociale en milieudumping;

(iii) het strategische belang van de economische relatie EU-VS in het algemeen en van 
het TTIP in het bijzonder voor ogen te houden, o.a. als kans om de door de EU en
de VS gedeelde en gekoesterde beginselen en waarden te bevorderen en een 
gemeenschappelijke benadering uit te stippelen met het oog op mondiale handels-
en investeringsvraagstukken en met de handel samenhangende kwesties, zoals 
strenge standaarden, normen en regelgeving, teneinde een bredere trans-
Atlantische visie en gezamenlijke strategische doelstellingen te ontwikkelen;

(iv) er, met name gezien de recente positieve ontwikkelingen in de 
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Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe te zien dat een overeenkomst met de VS 
als opstap naar breder handelsoverleg fungeert en niet wordt beschouwd als 
alternatief voor het WTO-proces; bilaterale overeenkomsten zijn altijd de op één 
na beste optie en mogen verbeteringen op multilateraal niveau niet in de weg 
staan;

(b) met betrekking tot markttoegang:

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

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

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

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

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

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

(vii) de onderhandelingen over markttoegang voor financiële diensten te combineren 
met overleg over de convergentie van financiële regelgeving op het hoogste 
niveau, ter ondersteuning van de invoering van de nodige regelgeving ter 
voorkoming van financiële crises en ter ondersteuning van het streven naar 
samenwerking in andere internationale fora, zoals het Bazelcomité voor 
bankentoezicht;
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(viii) te waarborgen dat het acquis van de EU inzake gegevensbescherming niet wordt 
aangetast door de liberalisering van gegevensstromen, met name op het gebied 
van e-handel en financiële diensten; te waarborgen dat er geen verplichtingen 
inzake gegevensstromen worden aangegaan, voordat er Europese wetgeving over 
gegevensbescherming bestaat;

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

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

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

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

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

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

(c) met betrekking tot niet-tarifaire handelsbelemmeringen

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

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

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

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

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

(d) met betrekking tot de voorschriften:

(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 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 
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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 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;

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;

(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 
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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;

(e) met betrekking tot transparantie, de betrokkenheid van het maatschappelijk middenve ld 
en publieke informatie

(i) door te gaan met de inspanningen om de transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te maken voor het 
algemene publiek;

(ii) deze op transparantie gerichte inspanningen te vertalen in serieuze praktische 
resultaten, o.a. door met de Amerikaanse zijde betekenisvolle afspraken te maken 
over een verbetering van de transparantie, waaronder inzage in alle 
onderhandelingsstukken, zodat parlementsleden en de lidstaten een constructieve 
discussie met de belanghebbenden en het publiek kunnen aangaan;

(iii) een nog nauwere dialoog met de lidstaten aan te gaan om hen actief te betrekken 
bij het beter communiceren van de werkingssfeer en de mogelijke voordelen van 
de overeenkomst voor de Europese burger en om voor een breed, objectief 
openbaar debat over TTIP in Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de echte 
zorgen die rond de overeenkomst leven;

(iv) gedurende het onderhandelingsproces nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de werknemers; moedigt alle belanghebbenden aan 
actief deel te nemen en initiatieven te ontplooien en informatie te verstrekken die 
relevant zijn voor de onderhandelingen; 

(f) nog nauwer samen te werken met het Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn kant in contact zal 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; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de aanbevelingen van het Europees 
Parlement te doen toekomen aan de Commissie en ter informatie aan de Raad, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de Amerikaanse regering en het Congres.
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TOELICHTING

Wanneer de EU onderhandelingen voert over een internationale overeenkomst, zoals het 
TTIP, heeft het Parlement overeenkomstig artikel 108, lid 4, van het Reglement in elk stadium 
van de onderhandelingen het recht zijn standpunt ten aanzien van die overeenkomst uiteen te 
zetten.  De rapporteur wil van deze mogelijkheid gebruikmaken om de belangrijkste resultaten 
van de onderhandelingen na meer dan anderhalf jaar overleg te beoordelen en de opvattingen 
van het Parlement over de hoofdpunten van een eventuele TTIP-overeenkomst te verwoorden. 
Het verslag van het Parlement moet bijdragen tot een frisse start van de onderhandelingen, nu 
de nieuwe Commissie is aangetreden en de tussentijdse verkiezingen in de VS achter de rug 
zijn.

Dit verslag vormt het vervolg op de 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. De rapporteur heeft een zo breed mogelijk 
terrein willen bestrijken en de leden van verschillende parlementaire commissies in de 
gelegenheid willen stellen een bezonken bijdrage te leveren. Het 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 Parlement ermee instemt. 
Uit de verwerping van de ACTA-overeenkomst (bescherming van intellectuele eigendom, o.a. 
in het digitale domein) is gebleken dat het Parlement zijn rol op het gebied van het 
handelsbeleid zeer serieus neemt. 

Gezien de vele kritische stemmen in de Europese bevolking en de geringe acceptatie door het 
publiek van de overeenkomst die het voorwerp is van de onderhandelingen, zal het Parlement 
blijven aandringen op een zo groot mogelijke transparantie en garandeert het dat alleen een 
goede overeenkomst zal worden goedgekeurd, d.w.z. een overeenkomst die de Europese 
waarden eerbiedigt, duurzame groei stimuleert
en bijdraagt tot het welzijn van alle burgers.


