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Amendement 1
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat het Europees 
Parlement heeft opgeroepen tot 
wereldwijde acties op korte termijn om de 
opwarming van de aarde tot minder dan 
2°C1 a te beperken, hetgeen betekent dat 
een grote hoeveelheid fossiele 
brandstoffen, in het bijzonder 
brandstoffen met een hoge 
broeikasgasuitstoot, onder de grond 
moeten blijven;

__________________
1 a EP-standpunt op de COP 20 in Lima, 
Peru, 2014

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendment 2
Michel Reimon
on behalf of the Verts/ALE Group

Draft opinion
Recital a (new)

Draft opinion Amendment

- overwegende dat de opheffing van de 
uitvoerbeperkingen van de VS voor olie 
en gas tot hogere prijzen in de VS zou 
leiden vanwege de prijsverschillen tussen 
de EU en de VS en dan ook zeer 
onwaarschijnlijk is;

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).
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Or. en

Amendement 3
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat het kwantitatieve 
verschil tussen toegestane 
brandstofuitvoer uit de VS met en zonder 
vrijhandelsclausule slechts 0,12 miljard 
kubieke meter per dag bedraagt en dat 
deze hoeveelheid (zelfs als deze naar de 
EU wordt verscheept) naar alle 
waarschijnlijkheid geen significant effect 
zal hebben op de voorzieningszekerheid;1 b

__________________
1 b TTIP Impacts on European Energy 
Markets and Manufacturing Industries -
Studie voor de ITRE-Commissie, blz.29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendement 4
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat op de Aziatische 
markten hogere LNG-prijzen worden 
betaald, waardoor, indien de 
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infrastructuurfaciliteiten in de VS in 
werking zouden worden gesteld in de 
toekomst (waarvan het merendeel echter 
aan de kust van de Stille Oceaan ligt met 
het oog op de uitvoer naar Azië) en indien 
de beperkingen zouden worden 
weggenomen, het aantrekkelijker zou zijn 
om naar de Aziatische markten uit te 
voeren, tenzij de EU-prijzen significant 
hoger zouden liggen met alle gevolgen 
van dien voor de consumenten;

Or. en

(Dit is een overweging, die dus voor punt 1. moet worden geplaatst).

Amendement 5
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat de VS het Protocol van 
Kyoto bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering niet hebben 
ondertekend;

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendement 6
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat de VS geen relevante 
normen van de mondiale technische 
reglementen van de VN heeft 
aangenomen in verband met testcycli, 
veiligheid en banden van 
motorvoertuigen;

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendement 7
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat de VS 175 van de 189 
ILO-conventies inzake internationale 
arbeidsnormen niet hebben geratificeerd;

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendement 8
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat de VS het Verdrag 
inzake het Energiehandvest niet hebben 
ondertekend;
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(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendement 9
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat de VS het Verdrag van 
Bazel inzake de verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit uit 1992, het 
Protocol van Cartagena inzake 
bioveiligheid van 2000, en het Verdrag 
van Stockholm inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen uit 
2001, niet hebben ondertekend;  

(Dit is een overweging, die dus voor punt 
1. moet worden geplaatst).

Or. en

Amendement 10
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. verzoekt de Commissie een einde te 
maken aan de onderhandelingen voor de 
sluiting van de TTIP-overeenkomst, 
aangezien vele studies, waaronder de 
studies uitgevoerd in opdracht van het 
Parlement, hebben aangetoond dat het 
TTIP niet zal leiden tot een verhoging van 
de energiezekerheid (ook vanwege de nog 
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van kracht zijnde uitvoerbeperkingen), 
niet zal bijdragen aan de 
herindustrialisering van Europa en geen 
voordelen zal bieden aan de Europese 
industrie in haar geheel, maar juist de 
verplaatsing naar de VS van onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten zal 
stimuleren;

Or. it

Amendement 11
Marlene Mizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat de onderhandelingen in 
de eerste plaats moeten leiden tot een 
diepe en brede, ambitieuze en 
hoogwaardige vrijhandels- en 
investeringsovereenkomst, waarin de 
Europese waarden worden geëerbiedigd 
en bevorderd, duurzame groei en de 
schepping van hoogwaardige banen 
worden gestimuleerd en een bijdrage 
wordt geleverd aan het welzijn van alle 
Europese burgers, door hun belangen in 
het hart van de TTIP-
handelsovereenkomst te plaatsen;

Or. en

Amendement 12
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 1. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 



AM\1052919NL.doc 9/109 PE546.750v02-00

NL

vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

dat een mogelijke toekomstige 
overeenkomst niet zal leiden tot hogere 
winningshoeveelheden van fossiele 
brandstoffen en/of hogere energieprijzen 
voor burgers met het oog op voortijdig 
vastgestelde, vermoedelijke voordelen in 
termen van handels- of energiezekerheid;
wijst erop dat alternatieve, 
kostenefficiënte, binnenlandse, tot nieuwe 
banen leidende en klimaatvriendelijke 
maatregelen voorhanden zijn, namelijk de 
vermindering van de energievraag door 
middel van energie-efficiëntie en 
besparingsmaatregelen en de versnelde 
ontwikkeling van binnenlandse 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendment 13
Gunnar Hökmark

Draft opinion
Paragraph 1

Draft opinion Amendment

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. is verheugd over het initiatief om te 
onderhandelen over een trans-Atlantisch 
handels- en investeringspartnerschap 
(TTIP) tussen de EU en de VS; merkt op 
dat het TTIP gericht is op het afschaffen 
van tarieven, rechten en quota, maar ook 
op samenwerking op het gebied van 
regelgeving; meent dat het TTIP het 
verborgen potentieel van alle Europese 
industriële sectoren zal ontsluiten, en 
hierdoor groei en de schepping van 
nieuwe banen zal bevorderen; verzoekt de 
Commissie te blijven vasthouden aan de 
doelstelling om een specifiek hoofdstuk 
over energie op te nemen in het TTIP, 
aangezien dit de energiezekerheid in de EU 
aanzienlijk zou kunnen vergroten;

Or. en
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Amendement 14
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP met als doel een 
concurrerende, transparante en niet-
discriminerende markt tot stand te 
brengen die een hogere 
energievoorzieningszekerheid voor de EU 
waarborgt, de handel en het 
concurrentievermogen bevordert en 
voorziet in betaalbare energieprijzen, 
terwijl de bestaande strenge 
milieunormen worden behouden;

Or. en

Amendement 15
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten en spoort de Commissie 
aan om in dit hoofdstuk duidelijke 
waarborgen op te nemen zodat het 
bestaande EU-milieubeleidskader en -
acquis niet worden ondermijnd en zodat 
het vermogen van de EU om het milieu te 
beschermen, klimaatverandering te 
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bestrijden en het openbaar beleid te 
gebruiken om een onderscheid te maken 
tussen verschillende energiebronnen al 
naar gelang de gevolgen voor het milieu 
of het koolstofgehalte ervan, niet wordt 
beperkt;

Or. en

Amendement 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie om onmiddellijk 
een einde te maken aan de 
onderhandelingen over het TTIP, die 
uitsluitend zullen leiden tot de 
economische, financiële en politieke 
onderwerping van Europa aan de 
Verenigde Staten van Amerika; is van 
mening dat deze overeenkomst immers 
zou resulteren in een onomkeerbaar 
verlies van economische en politieke 
soevereiniteit van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 17
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid en de diversifiëring van 



PE546.750v02-00 12/109 AM\1052919NL.doc

NL

kunnen vergroten; de energievoorziening in de EU 
aanzienlijk zou kunnen vergroten, met 
name wat Midden- en Oost-Europa 
betreft, waar de afhankelijkheid van 
ingevoerde energie van oudsher het 
grootst is;

Or. hu

Amendement 18
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten; wenst dat het 
energiehoofdstuk wordt toegesneden op 
de vijf belangrijkste marktstructuren, 
namelijk steenkool, olie, gas, uranium en 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. de

Amendement 19
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 

1. verzoekt de Commissie af te zien van 
het rampzalige project voor een trans-
Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap (TTIP), waar de 
Europese burgers niets van moeten weten 
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kunnen vergroten; aangezien zij vermoeden dat een dergelijk 
project hun vitale belangen zou kunnen 
schaden;

Or. fr

Amendement 20
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie af te zien van 
het rampzalige project voor een trans-
Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap (TTIP), waar de 
Europese burgers niets van moeten weten 
aangezien zij vermoeden dat een dergelijk 
project hun vitale belangen zou kunnen 
schaden;

Or. fr

Amendement 21
Jeppe Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten; benadrukt in dit 
verband het belang van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie 
voor de bevordering van de 
energiezekerheid; 

Or. en
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Amendement 22
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten; wenst dat wordt 
gewaarborgd dat een dergelijk hoofdstuk 
volledig verenigbaar is met de huidige 
EU-energiewetgeving, met inbegrip van 
de doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 23
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten, maar wel het recht van 
beide partijen te waarborgen om de 
exploitatie van energiebronnen te 
reguleren;

Or. es

Amendement 24
Morten Messerschmidt



AM\1052919NL.doc 15/109 PE546.750v02-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten doordat de 
afhankelijkheid van dominante 
leveranciers en bepaalde 
doorgangspunten zou worden verminderd;

Or. en

Amendement 25
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie, met 
inbegrip van industriële grondstoffen, op 
te nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

Or. it

Amendement 26
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 

1. uit zijn ernstige bezorgdheid over het 
voornemen van de Commissie om te 
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specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

blijven vasthouden aan de doelstelling om 
een specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP;

Or. en

Amendement 27
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie geen specifiek 
hoofdstuk over energie op te nemen in het 
TTIP

Or. en

Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten;

1. verzoekt de Commissie te blijven 
vasthouden aan de doelstelling om een 
specifiek hoofdstuk over energie op te 
nemen in het TTIP, aangezien dit de 
energiezekerheid in de EU aanzienlijk zou 
kunnen vergroten, door te waarborgen dat 
de EU-markten uit alternatieve bronnen 
van energie worden voorzien;

Or. lt
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Amendement 29
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie een specifiek 
hoofdstuk over duurzame ontwikkeling te 
garanderen om ervoor te zorgen dat de 
basisverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en de belangrijkste 
internationale milieuovereenkomsten 
geratificeerd, toegepast en nageleefd 
worden, met inbegrip van regels inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en een duidelijke deelname 
van het maatschappelijk middenveld, en 
bovendien ervoor te zorgen dat de 
naleving van deze bepalingen ook in de 
overige hoofdstukken van de 
overeenkomst wordt gewaarborgd;

Or. es

Amendement 30
Herbert Reul, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) is van mening dat de versterking van 
het euro-transatlantisch partnerschap 
door het TTIP rijmt met het streven van 
de EU naar meer groei en banen, onder 
andere door de toename van de 
transatlantische handel en de verbetering 
van de markttoegang van kmo's; is verder 
van mening dat de EU door proactief 
normen vast te stellen in het kader van het 
TTIP, een voorbeeldfunctie voor andere 
economische machten kan vervullen;

Or. de
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Amendement 31
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. staat 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;

Or. en

Amendement 32
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van een 
transatlantische markt voor de 
wederopleving en de bevordering van de 
vitaliteit van de Europese industrie, 
doordat hiermee 's werelds grootste markt 
van de twee meest geavanceerde 
economieën ter wereld, tot stand wordt 
gebracht;

Or. en

Amendement 33
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat de markten van 
de EU en de VS 's werelds grootste 
kenniseconomieën zijn, met een aantal 
mondiale economische spelers die actief 
zijn aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan en bovenaan staan in termen van 
directe buitenlandse investeringen in 
onderzoek en wetenschap in beide 
richtingen, en dat het TTP zou kunnen 
bijdragen aan de wereldwijde 
ontwikkeling van kennis, onderzoek en 
industriële wetenschap en een 
doeltreffender productie;

Or. en

Amendement 34
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat zonder de 
goedkeuring van het Europees Parlement, 
de TTIP-overeenkomst niet in werking 
kan treden;

Or. en

Amendement 35
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. roept op tot de afschaffing van 
alle tarieven voor de industrie en 
goederen, de volledige openstelling van de 
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investeringsmogelijkheden in beide 
richtingen en de totstandbrenging van een 
transatlantische markt voor de industrie, 
energie, ICT, de digitale economie, met 
brede samenwerking op het gebied van 
onderzoek en wetenschap;

Or. en

Amendement 36
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept dat met een 
transatlantische markt, met 's werelds 
grootste economieën, normen op alle 
gebieden kunnen worden bevestigd, met 
wereldwijde gevolgen, waardoor niet 
alleen betere mededingingsvoorwaarden 
ontstaan maar de wereldhandel en 
welvaart in de wereld zich ook beter 
kunnen ontwikkelen en waardoor 
Europese ondernemingen een betere 
toegang krijgen tot de wereldeconomie en 
Europese consumenten toegang krijgen 
tot de best mogelijke goederen en 
diensten;

Or. en

Amendement 37
Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

Schrappen
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Or. en

Amendement 38
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. merkt op dat alle eerder gesloten 
overeenkomsten tussen de Verenigde 
Staten en de Europese Unie, van de 
SWIFT-overeenkomst tot de PNR-
overeenkomst, onevenwichtige teksten zijn 
die de extraterritorialiteit van het recht 
van de Verenigde Staten bekrachtigen; 
merkt verder op dat de processen die zijn 
aangespannen tegen Europese 
ondernemingen als BNP Paribas en 
Alstom tonen welke voorstelling de 
Verenigde Staten hebben bij de 
rechtsstaat en de betrekkingen met 
Europa: unilaterale en extraterritoriale 
toepassing van de Amerikaanse wet 
zonder voorafgaande onderhandelingen 
die tot iets anders leiden dan de 
onderwerping aan de belangen van de 
Verenigde Staten en hun multinationals;

Or. fr
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Amendement 40
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;
wijst de Commissie er in dit verband op 
dat een overregulering van de handel in 
brandstoffen uit onconventionele 
bronnen, bijvoorbeeld op basis van FQD, 
de vrije handel in brandstoffen zal 
ondermijnen en schadelijk zal zijn voor de 
Europese energiezekerheid; wijst in dit 
verband op de toegenomen invoer van 
benzine en diesel uit de VS ten gevolge 
van het TTIP;

Or. de

Amendement 41
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. wenst dat de Commissie in de 
onderhandelingen een houding aanneemt 
die niet ten koste gaat van de 
volksgezondheid of het milieu of leidt tot 
andere risico's in verband met de winning 
van schaliegas, teerzand of andere 
energiebronnen of industriële 
hulpbronnen en grondstoffen in de VS; 
benadrukt dat het EU-acquis, bijvoorbeeld 
op het gebied van milieuwetgeving, en van 
wetgeving ter bescherming van 
consumenten en gegevens, van toepassing 
moet blijven op alle ingevoerde producten 
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en diensten;

Or. en

Amendement 42
Jeppe Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert, 
rekening houdend met het feit dat de 
Europese Raad zich heeft verbonden tot 
een verlaging van de binnenlandse 
broeikasgasemissie met ten minste 40% en 
een verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energieën tot ten minste 
27% en een verhoging van de energie-
efficiëntie met ten minste 27% uiterlijk 
2030, met het doel dit percentage tot 30% 
te verhogen;

Or. en

Amendement 43
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG, ruwe olie, schalieolie en 
schaliegas, verzekert daar dit een grote 
bijdrage kan leveren om de naar 
wereldnormen hoge Europese 
energieprijzen terug te dringen;

Or. hu
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Amendement 44
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie de 
handelsbelemmeringen terug te dringen 
voor alle energiebronnen, met inbegrip 
van LNG, ruwe olie, hernieuwbare 
energiebronnen en groene technologie;
meent dat een ambitieuze overeenkomst 
de EU erbij zal helpen haar klimaat- en 
energiedoelstellingen te halen;

Or. en

Amendement 45
Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG, ruwe olie en steenkool, 
verzekert, door de opheffing van 
uitvoerbeperkingen, de vereenvoudiging 
van de markttoegang en de verwijdering 
van belemmeringen voor directe 
buitenlandse investeringen;

Or. en

Amendement 46
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder ruwe olie, verzekert, waarbij zij 
er in het bijzonder op let dat de 
administratieve lasten en de lasten in 
verband met vergunningen die de uitvoer 
van LNG uit de VS naar de EU 
momenteel in de weg staan, worden 
weggenomen ;

Or. en

Amendement 47
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, overweegt, 
op voorwaarde dat de EU het recht 
behoudt om brandstoffen in te delen naar 
levenscyclus en CO2-impact;

Or. en

Amendement 48
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert, 
om de bronnen van energievoorziening te 
diversifiëren en ervoor te zorgen dat deze 
betrouwbaar zijn;
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Or. en

Amendement 49
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie een beleid 
voor een vrije energiemix en vrijhandel
inzake brandstoffen, waaronder LNG en 
ruwe olie, verzekert;

Or. en

Amendement 50
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een 
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 51
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie geen
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, aanneemt;

Or. fr
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Amendement 52
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt dat de Commissie een
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, verzekert;

2. verzoekt dat de Commissie geen
vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, 
waaronder LNG en ruwe olie, aanneemt;

Or. fr

Amendement 53
Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verduidelijkt dat Amerikaans LNG 
ons in staat stelt de gasvoorziening te 
diversifiëren, maar niet bijdraagt aan de 
energietransitie en bovendien grote 
Europese investeringen vereist (in het 
bijzonder in terminals); voorziet dat de 
kosten zullen voortkomen uit de omzetting 
en het vervoer en niet in verhouding 
zullen staan tot de kosten in de Verenigde 
Staten; meent dat in een context van 
concurrentie voor investeerders, deze 
keuze het onderwerp moet zijn van 
democratisch overleg;

Or. fr

Amendement 54
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept in dit verband de Commissie 
ertoe op een sterkere positie in te nemen 
tegenover de voor de VS karakteristieke 
benadering van de uitvoer van 
binnenlandse energiegrondstoffen; wijst 
in dit verband op de Amerikaanse praktijk 
van wederuitvoer, die gebaseerd is op 
speculaties op hogere prijzen en de 
transatlantische markt niet versterkt;

Or. de

Amendement 55
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. maakt bezwaar tegen de invoer van 
brandstoffen met een bijzonder hoge 
broeikasgasemissie zoals uit schaliegas 
gewonnen LNG en uit teerzand gewonnen 
ruwe olie, aangezien hierdoor de 
eerbiediging van de internationale 
klimaatverbintenissen en van de Europese 
klimaatwetgeving en -doelstellingen op 
het spel zou worden gezet en de invoer 
van dit type brandstof niet onder de 
aanbevelingen betreffende 
onconventionele brandstoffen zou vallen 
en in strijd zou zijn met de richtlijn 
brandstofkwaliteit;

Or. en

Amendement 56
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie 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 te bieden 
heeft;

Or. es

Amendement 57
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Juan 
Carlos Girauta Vidal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie op ervoor te 
zorgen dat het TTIP zal leiden tot een 
vrijhandelszone voor producten en 
diensten op het gebied van schone energie 
door het gelijktrekken van de regelgeving 
en het afschaffen van tarieven, om de 
overgang naar een duurzame en 
koolstofarme economie te bevorderen;

Or. en

Amendement 58
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wenst dat het TTIP daarnaast het 



PE546.750v02-00 30/109 AM\1052919NL.doc

NL

gebruik en de promotie van groene 
goederen en diensten bevordert en zo de 
economische en milieuvoordelen die de 
trans-Atlantische economie te bieden 
heeft, benut;

Or. en

Amendement 59
Jeppe Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de vrijhandel in 
energie de Europese afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen niet mag vergroten 
of verlengen; herhaalt dat energie-
efficiëntie "brandstof nummer 1" moet 
zijn;

Or. en

Amendement 60
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept in het belang van de 
vrijhandel op tot de ontmanteling van 
indirecte handelsbelemmeringen, zoals 
het verbod van de VS op de uitvoer van 
olie en aardgas en de Local Content 
Requirements (vereisten met betrekking 
tot lokale inhoud) van beide partijen, 
alsook tot de aanneming van een 
stappenplan voor de harmonisatie van de 
normen inzake brandstofkwaliteit;

Or. de
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Amendement 61
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. roept de Commissie ertoe op om 
met het oog op rechtszekerheid 
voorspelbaarheid en stabiele regelgeving, 
de nodige maatregelen te treffen om te 
waarborgen dat de Europese 
Economische Ruimte een stabiele 
exportmarkt blijft voor koolwaterstoffen 
uit de VS; 

Or. de

Amendement 62
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie 
van normen en voorschriften die de 
beginselen voor overheidssteun voor de 
verschillende energiebronnen vastleggen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 63
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten Schrappen
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voor de trans-Atlantische harmonisatie 
van normen en voorschriften die de 
beginselen voor overheidssteun voor de 
verschillende energiebronnen vastleggen;

Or. en

Amendement 64
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie 
van normen en voorschriften die de 
beginselen voor overheidssteun voor de 
verschillende energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor een overeenkomst ter beëindiging 
van subsidies voor fossiele brandstoffen 
overeenkomstig de G20-verbintenissen om 
dergelijke subsidies geleidelijk af te 
bouwen, met name fiscale vrijstellingen 
voor in de commerciële luchtvaart 
gebruikte brandstoffen en subsidies via 
exportkredietinstellingen en 
internationale financiële instellingen;

Or. en

Amendement 65
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen; roept de 
Commissie er bovendien toe op om verder 
te kijken dan de eenvoudige opheffing van 
uitvoerbeperkingen en te onderzoeken hoe 
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kan worden samengewerkt met 
grootschalige projecten van de VS op het 
gebied van energieonderzoek en -
ontwikkeling, zoals ARPA-E, om bij te 
dragen aan innovatie op energiegebied;

Or. en

Amendement 66
Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. herinnert de Commissie eraan dat de 
werkzaamheden voor de trans-Atlantische 
harmonisatie van normen en voorschriften 
die de beginselen voor overheidssteun voor 
de verschillende energiebronnen 
vastleggen, op generlei wijze het recht van 
de lidstaten en de EU mogen aantasten 
om hun eigen normen en voorschriften 
vast te stellen, in het bijzonder in verband 
met de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en een efficiënter 
energiegebruik;

Or. en

Amendement 67
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen; wijst in dit 
verband op de complementaire expertise 
van Europa en de VS, die door middel van 
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synergiën, een versterking van de 
transatlantische energiemarkt en een 
optimaal gebruik van voor 
ondernemingen van beide economische 
ruimten toegankelijke openbare 
aanbestedingen, mogelijk maken;

Or. de

Amendement 68
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie 
en/of wederzijdse erkenning van normen 
en voorschriften voor alle industriële 
sectoren en energiebronnen door de 
oprichting van een raad voor 
samenwerking op regelgevingsgebied 
(Regulatory Cooperation Council), ter 
versterking van het concurrentievermogen 
van Europese ondernemingen op de 
wereldmarkt;

Or. en

Amendement 69
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen, zonder dat dit 
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ten koste gaat van het beleid van de EU-
lidstaten ter bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen, energie-
efficiëntie of andere energiebronnen met 
lage emissies;

Or. en

Amendement 70
Miriam Dalli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen en ervoor te 
zorgen dat de respectievelijke normen 
betreffende milieubescherming en 
industriële emissies in de EU en de VS 
niet worden afgezwakt;

Or. en

Amendement 71
Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie 
van normen en voorschriften die de 
beginselen voor overheidssteun voor de 
verschillende energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op bij te dragen aan 
het dichter bij elkaar brengen van de
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen aan beide 
zijden van de Transatlantische Oceaan, 
teneinde de risico's op 
concurrentieverstoring te beperken, maar 
zonder het Europese regelgevingskader of 
de EU-klimaatdoelstellingen af te 
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zwakken;

Or. fr

Amendement 72
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie 
van normen en voorschriften die de 
beginselen voor overheidssteun voor de 
verschillende energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op de nationale en, 
subsidiair, Europese normen en 
regelgeving die de beginselen voor 
overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen, te behouden;
verzoekt de Commissie niet te zwichten 
voor de eisen van de Verenigde Staten;

Or. fr

Amendement 73
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie 
van normen en voorschriften die de 
beginselen voor overheidssteun voor de 
verschillende energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op de nationale en, 
subsidiair, Europese normen en 
regelgeving die de beginselen voor 
overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen, te behouden;
verzoekt de Commissie niet te zwichten 
voor de eisen van de Verenigde Staten;

Or. fr

Amendement 74
Flavio Zanonato, Patrizia Toia
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen; herhaalt dat 
bescherming tegen oneerlijke 
mededinging een richtsnoer moet zijn 
voor de onderhandelingen; 

Or. it

Amendement 75
Jerzy Buzek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor bijzondere 
kenmerken van de verschillende 
energiebronnen, zoals hernieuwbare 
energiebronnen en warmte-
krachtkoppeling, vastleggen, met als 
voorbeeld de definitie van biomassa;

Or. en

Amendement 76
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen en/of in de 
milieusector en de energiesector als 
zodanig;

Or. en

Amendement 77
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

3. roept de Commissie op zich in te zetten 
voor de trans-Atlantische harmonisatie en 
convergentie van strenge onderlinge 
normen en voorschriften die de beginselen 
voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

Or. en

Amendement 78
Pablo Echenique

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort de Commissie aan het welzijn 
te verbeteren, alsook de volksgezondheid 
te beschermen en te bevorderen, te zorgen 
voor sociale rechtvaardigheid en de 
eerbiediging van alle mensenrechten, 
terwijl een einde wordt gemaakt aan de 
exploitatie van de hulpbronnen van de 
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wereld overeenkomstig de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, waarbij zowel de 
bescherming als het behoud van het 
milieu worden nagestreefd;

Or. en

Amendement 79
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. brengt in herinnering dat het TTIP 
moet bijdragen aan de ontwikkeling van 
schonere technologie, energie-efficiëntie, 
evenals het gebruik van groene en 
duurzame energie door de 
totstandbrenging van een voorstelbaar en 
op voorschriften gebaseerd 
bedrijfsklimaat in de VS en de EU; 

Or. en

Amendement 80
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de bevoegde autoriteiten in 
de EU en VS om te zorgen voor 
convergentie van regelgeving voor de 
goedkeuring van geneesmiddelen om 
onnodige overlapping te voorkomen en te 
werken aan gezamenlijke 
ontwikkelingsplannen, terwijl de 
eerbiediging van de EU-normen wordt 
gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 81
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om kwesties 
in verband met atoomenergie niet in de 
onderhandelingen te bespreken;

Or. en

Amendement 82
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie de nadruk te 
leggen op alomvattende certificering voor 
alle biobrandstoffen in haar 
onderhandelingen overeenkomstig 
ambitieuze duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen, waarbij volledig 
rekening wordt gehouden met indirecte 
veranderingen in landgebruik, emissies 
hoger in de keten, sociale kwesties en 
verbanden met de richtlijn hernieuwbare 
energie, de richtlijn brandstofkwaliteit en 
de RSF2-voorschriften (Renewable Fuel 
Standard) van de VS, ook met het oog op 
een verbod op de invoer van energie en 
brandstoffen afkomstig uit 
voedselgewassen;

Or. en

Amendement 83
Pablo Echenique



AM\1052919NL.doc 41/109 PE546.750v02-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. spoort de Commissie aan te 
waarborgen dat alle EU-lidstaten, de 
Europese Unie en de Verenigde Staten de 
wettelijke bevoegdheid behouden om 
wetgeving vast te stellen in het openbaar 
belang (consumentenveiligheid, 
volksgezondheid, sociale rechten, milieu) 
en is dan ook van mening dat het recht 
van de lidstaten en de EU om wetgeving 
vast te stellen in het openbaar belang in 
de preambule en in elk hoofdstuk van het 
TTIP, moet worden opgenomen;

Or. en

Amendement 84
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU,
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 86
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4



AM\1052919NL.doc 43/109 PE546.750v02-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd;
roept de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

Schrappen

Or. fi

Amendement 88
Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen en in de toegang tot 
grondstoffen tussen de VS en de EU, maar 
ook in CO2-emissies per hoofd; meent dat 
het TTIP ofwel een handelsovereenkomst 
"van de nieuwe generatie" gericht op de 
non-tarifaire dimensie is, en dat de 
Commissie in dat geval moet waarborgen 
dat gekozen wordt voor de hoogste sociale 
en milieuvoorschriften om te komen tot 
eerlijke mededinging; ofwel is het TTIP 
een "klassieke" overeenkomst die 
hoofdzakelijk gaat over de verlaging van 
douanerechten, in welk geval de 
Commissie moet letten op het behoud van 
middelen ter aanpassing van de handel 
(waaronder tarifaire middelen) die de 
sociale en milieuverschillen van onze 
verschillende stelsels weerspiegelen;

Or. fr
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Amendement 89
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in de gedane inspanningen in de 
strijd tegen klimaatverandering en in
CO2-emissies per hoofd; roept de 
Commissie daarom op om, zolang deze 
inspanningen nog niet met elkaar in 
overeenstemming zijn gebracht, te 
voorzien in passende maatregelen ter 
bescherming van energie-intensieve 
bedrijfstakken in de EU, waaronder de 
chemische industrie, zodat door de 
inwerkingtreding van het TTIP geen 
concurrentieverstoring optreedt; in het 
bijzonder moeten de tarieven voor in de 
Verenigde Staten geproduceerde 
producten op hun huidige niveau 
gehouden kunnen worden op het moment 
van inwerkingtreding van het TTIP en dit 
gedurende een bepaalde periode; 

Or. fr

Amendement 90
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd;
roept de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, die 
volgens de analyse van de Commissie 
voornamelijk verband houden met 
nationaal belastingbeleid waarvoor de 
respectievelijke lidstaten om specifieke 
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voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

binnenlandse redenen hebben gekozen 1 c;
wijst ook op de enorme verschillen in 
CO2-emissies per hoofd tussen de VS en 
de EU; roept de Commissie, evenals haar 
trans-Atlantische tegenhangers, op, in 
hun onderhandelingen afstand te doen 
van uitsluitend op het winnen van 
stemmen gerichte manieren om aan 
politiek te doen en zich te richten op een 
gemeenschappelijk op welzijn gerichte 
aanpak op basis van concepten als 
duurzaamheid, het voorzorgsbeginsel, de 
internalisering van externe kosten  en 
verantwoordelijkheid jegens toekomstige 
generaties;

__________________
1 c Subsidies en kosten van EU-energie
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014%20Subsid
ies%20and%20costs%20of%20EU%20en
ergy_11_Nov.pdf

Or. en

Amendement 91
Jeppe Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd;
roept de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

4. wijst op de verschillen in energieprijzen 
tussen de VS en de EU, en in CO2-
emissies per hoofd; roept de Commissie 
daarom op te waarborgen dat het TTIP 
niet tot koolstoflekkage leidt; is van 
mening dat ondernemingen zowel in de 
VS als in EU ondersteund moeten worden 
om over te kunnen gaan op een 
bedrijfsmodel gericht op groene groei op 
basis van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en energie-efficiëntie en dat 
het TTIP een dergelijke overgang moet 
ondersteunen;
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Or. en

Amendement 92
Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op geen 
onderhandelingen te voeren die leiden tot 
een verlaging van regelgevingsnormen in 
Europa of die milieudumping in de hand 
werken;

Or. en

Amendement 93
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd en de 
kosten ervan; roept de Commissie daarom 
op te zorgen voor een 
compensatiemechanisme voor een gelijk 
speelveld in termen van milieunormen om 
energie-intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;
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Or. en

Amendement 94
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU te 
voorzien van passende maatregelen, zodat 
er voor een aantal gevoelige producten, 
een overgangsperiode bestaat voor de 
ontmanteling van de huidige tarieven; 

Or. de

Amendement 95
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

4. wijst op de verschillen in energieprijzen 
tussen de VS en de EU, maar ook in CO2-
emissies per hoofd; roept de Commissie 
daarom op, indien nodig, energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen zonder 
dat de markten worden verstoord;

Or. en
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Amendement 96
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden; verzoekt de Commissie terdege 
rekening te houden met de noodzaak om 
de verwerkende industrie te bevorderen 
als drijvende kracht achter de 
herïndustralisering van Europa;

Or. it

Amendement 97
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk 
gehanteerd worden in het geval dat het 
TTIP in werking treedt; herinnert eraan 
dat de Verenigde Staten, die als eerste 
prioriteit hun eigen belangen 
onophoudelijk beschermen, hebben 
geweigerd het Protocol van Kyoto te 
ratificeren; 
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Or. fr

Amendement 98
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

4.  wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk 
gehanteerd worden in het geval dat het 
TTIP in werking treedt; herinnert eraan 
dat de Verenigde Staten, die als eerste 
prioriteit hun eigen belangen 
onophoudelijk beschermen, hebben 
geweigerd het Protocol van Kyoto te 
ratificeren; 

Or. fr

Amendement 99
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar na het 
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inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden met een verplichte 
herzieningsclausule;

Or. en

Amendement 100
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie en de 
industriële-grondstoffensector, te voorzien 
van passende maatregelen waarbij de 
huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

Or. it

Amendement 101
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken en 
koolstoflekkagesectoren in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
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inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

Or. en

Amendement 102
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische industrie, te 
voorzien van passende maatregelen waarbij 
de huidige tarieven zo lang mogelijk na het 
inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

4. wijst op de huidige verschillen in 
energieprijzen tussen de VS en de EU, 
maar ook in CO2-emissies per hoofd; roept 
de Commissie daarom op energie-
intensieve bedrijfstakken in de EU, 
waaronder de chemische en staalindustrie, 
te voorzien van passende maatregelen 
waarbij de huidige tarieven zo lang 
mogelijk na het inwerkingtreden van het 
TTIP gehanteerd worden;

Or. en

Amendement 103
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om 
zogenaamde "groene diensten", zoals 
bouw, installaties, herstel en beheer van 
milieugoederen, tot onderwerp te maken 
in de huidige onderhandelingen met onze 
transatlantische partners; merkt op dat de 
Europese Unie een wereldleider is in de 
invoer en uitvoer van groene goederen en 
diensten, maar dat er nog vele obstakels 
bestaan voor Europese 
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groenedienstverleners; merkt op dat deze 
sector een aanzienlijk economisch 
potentieel heeft voor de Europese Unie;

Or. en

Amendement 104
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert de Commissie aan de 
doelstelling om de broeikasgasemissies 
van de EU tegen 2050 met 80-95% te 
verminderen 1 d en benadrukt dan ook dat 
ambitieuze en bindende energie-
efficiëntiemaatregelen evenals de 
bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen de economisch en 
ecologisch duurzaamste opties zijn om 
deze doelstelling te verwezenlijken;

__________________
1 d Conclusies van de Europese Raad van 
maart 2011

Or. en

Amendement 105
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept het belang van een 
transatlantische energiemarkt met een 
meer gediversifieerde toevoer, waardoor 
de afhankelijkheid van Russische olie en 
Russisch gas wordt verminderd en niet 
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alleen lagere energieprijzen worden 
bevorderd, maar ook strengere normen en 
verlaagde CO2-emissies; 

Or. en

Amendement 106
Marek Józef Gróbarczyk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om de 
opname van een bilaterale 
vrijwaringsclausule ter bescherming van 
energie-intensieve bedrijfstakken, 
waaronder de chemische industrie, 
waardoor een ongecontroleerde toename 
van de EU-invoer van desbetreffende 
producten wordt voorkomen;

Or. en

Amendement 107
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de behoeften van kmo's in 
alle desbetreffende TTIP-
onderhandelingen, volgens het "Think 
Small First"-beginsel, onder andere door 
de invoering van nieuwe instrumenten ter 
bevordering van de deelname van kmo's 
aan het proces;

Or. it
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Amendement 108
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat deze 
overeenkomst de nationale voorkeuren 
wat betreft het verbod op 
hydrofracturering, uit hoofde van het 
voorzorgsbeginsel, niet ter discussie mag 
stellen;

Or. fr

Amendement 109
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie er verder toe op 
de maatregelen op het gebied van 
koolstoflekkage uit te breiden, om deze toe 
te snijden op de regelgeving op grond van 
het TTIP;

Or. de

Amendement 110
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie het EU-
normalisatieproces niet af te zwakken, 
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bijvoorbeeld op het gebied van energie-
etiketteringsbeleid en maatregelen voor 
energie-efficiëntie; wijst op de 
mogelijkheden om de meetnormen aan 
beide zijden van de Atlantische Oceaan 
beter op elkaar af te stemmen om de 
beoordeling van de prestaties van de 
industrie te vereenvoudigen en de 
samenwerking tussen de EU en de VS op 
het gebied van markttoezicht te 
versterken, en wenst dat het vereiste 
prestatieniveau wordt gebaseerd op de 
meest ambitieuze waarden voor de 
verschillende kiesdistricten, om rekening 
te houden met hun specifieke 
consumptiepatronen;

Or. en

Amendement 111
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om de 
publicatie van de resultaten van het 
online onderzoek, dat op 15 januari 2015 
is afgesloten, over de impact op Europese 
kmo's van Amerikaanse 
handelsbelemmeringen, die een beperking 
kunnen vormen voor Europese 
ondernemingen doordat deze het moeilijk 
en/of zeer kostbaar en gecompliceerd 
maken voor buitenlandse leveranciers om 
aan de eisen te voldoen om toegang te 
krijgen tot de markt van de VS;

Or. it

Amendement 112
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept met het oog op verhoogde 
energiezekerheid op tot de opname in de 
overeenkomst van een noodclausule, op 
grond waarvan in geval van een 
energietekort kan worden teruggevallen 
op uitvoer uit de VS, door de tijdelijke 
intrekking van de aanvraag- en 
vergunningsprocedure voor 
ondernemingen uit de VS; 

Or. de

Amendement 113
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. roept in het licht van de zeer 
verschillende ontwikkelingen op de 
spotmarkten op tot maatregelen om de 
prijsontwikkeling bilateraal te 
harmoniseren door de vermindering van 
beperkingen; 

Or. de

Amendement 114
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt het proces en de 
normen zoals vastgesteld in de richtlijn 
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inzake energie-etikettering en de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp, waarover geen 
compromissen mogen worden gesloten;

Or. en

Amendement 115
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. kant zich tegen een orgaan 
voor samenwerking op regelgevingsgebied 
en benadrukt de onafhankelijkheid van de 
respectievelijke nationale en EU-organen 
voor regelgevingsprocessen, met inbegrip 
van het Europees Parlement, in het 
bijzonder in verband met 
beleidsdoelstellingen, effectbeoordelingen 
en democratische 
besluitvormingsprocessen, die voorzien in 
voorschriften inzake transparantie en 
deelname van maatschappelijke 
belanghebbenden; 

Or. en

Amendement 116
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. wenst dat in een 
energiehoofdstuk rekening wordt 
gehouden met de mogelijke uitvoer van 
technologie op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen naar de 
VS;
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Or. de

Amendement 117
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. roept op tot een benadering die 
binnen de rechtsstelsels van beide 
economische ruimten, staten en 
investeringen op energiegebied voldoende 
bescherming biedt wat betreft ISDS, en 
voldoende flexibel is om rekening te 
kunnen houden met de specifieke 
kenmerken van de respectieve normen;

Or. de

Amendement 118
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren 
dat er bij de onderhandelingen over het 
TTIP ten volle rekening wordt gehouden 
met de prioriteiten en zorgen van kleine 
en middelgrote ondernemingen, 
bijvoorbeeld door effectbeoordelingen of 
doelgerichte openbare raadplegingen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 119
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. brengt in herinnering dat slechts 13% 
van de kmo's actief is buiten de EU, 
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; verzoekt de 
Commissie dan ook te verzekeren dat er bij 
de onderhandelingen over het TTIP ten 
volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van alle soorten 
kleine en middelgrote ondernemingen, of 
deze nu wel of niet op uitvoer gericht zijn,
door volledige, ex-ante 
effectbeoordelingen en doelgerichte 
openbare raadplegingen; verzoekt de 
Commissie om het behoud en de 
versterking van voor kmo's gunstig beleid 
en van steunmaatregelen voor kmo's te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 120
Marlene Mizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. merkt op dat met het TTIP moet worden 
beoogd de markten open te stellen en 
nieuwe kansen te bieden aan EU-
ondernemingen, in het bijzonder kleine en 
middelgrote ondernemingen; roept de 
Commissie op te verzekeren dat er bij de 
onderhandelingen over het TTIP ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
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door de opname van de specifiek aan 
kmo's gewijd hoofdstuk om hun deelname 
aan de transatlantische handel te 
vereenvoudigen en de kosten voor kmo's 
te verminderen door de afschaffing van 
dubbele certificeringsvereisten, de 
invoering van versnelde 
douaneprocedures en de oprichting van 
een informatieloket voor kmo's;

Or. en

Amendement 121
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen en de 
ambachtssector, door nauwkeurige 
effectbeoordelingen en doelgerichte 
openbare raadplegingen, terwijl een 
maximale deelname van de relevante 
belanghebbenden in alle 28 lidstaten 
wordt gewaarborgd; herinnert eraan dat 
eveneens rekening moet worden 
gehouden met de zorgen van burgers, via 
consumentenverenigingen, ngo's, 
vakbonden en andere maatschappelijke 
organisaties;

Or. en

Amendement 122
Herbert Reul, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. is van mening dat kmo's veel profijt 
kunnen trekken van het TTIP, in het 
bijzonder door de ontmanteling van niet-
tarifaire handelsbelemmeringen, 
aangezien kleinere ondernemingen 
onevenredig hard door nalevingskosten 
worden getroffen; roept de Commissie op 
te verzekeren dat er bij de 
onderhandelingen over het TTIP ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en wensen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

Or. de

Amendement 123
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen; vestigt de 
aandacht op de onzekerheden die er in 
verband met de TTIP-onderhandelingen 
bestaan, en verzoekt de Commissie, 
teneinde deze weg te nemen, de 
onderhandelingen zo transparant 
mogelijk te maken en een Europese 
voorlichtingscampagne op touw te zetten;

Or. hu
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Amendement 124
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen en beveelt aan de 
administratieve lasten te verminderen in 
overeenstemming met de respectievelijke 
regelgevingskaders om mobiliteit mogelijk 
te maken evenals de vestiging van kmo's 
zowel in de Verenigde Staten van Amerika 
als in de EU;

Or. en

Amendement 125
Miriam Dalli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen en benadrukt 
tegelijkertijd dat het TTIP vooral 
betrekking heeft op de vereenvoudiging 
van de handel in goederen en diensten 
tussen beide zijden van de Atlantische 
Oceaan en de verhoging van 
investeringen aan beide zijden met 
mogelijk zeer gunstige gevolgen voor 
kmo's;
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Or. en

Amendement 126
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van burgers, 
consumenten en werknemers en kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen en door deelname 
van Europese organisaties die kmo's 
vertegenwoordigen;

Or. it

Amendement 127
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

5. wijst erop dat kmo's het hardst worden 
geraakt door zowel tarifaire als non-
tarifaire belemmeringen; roept de 
Commissie op te verzekeren dat er bij de 
onderhandelingen over het TTIP ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen;

Or. en
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Amendement 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte
openbare raadplegingen;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat 
er bij de onderhandelingen over het TTIP 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten en zorgen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, bijvoorbeeld 
door effectbeoordelingen of doelgerichte 
openbare raadplegingen in de 
afzonderlijke lidstaten;

Or. es

Amendement 129
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het TTIP ambitieuze 
en innovatieve bepalingen voor de 20 
miljoen kmo's in Europa moet bevatten; is 
van mening dat gezien de onevenredige 
gevolgen van tarieven, non-tarifaire 
belemmeringen en technische 
belemmeringen van de handel voor kmo's, 
dit een van de belangrijkste doelstellingen 
van de onderhandelingen moet zijn; 
meent dat tot de mogelijke verbeteringen 
niet alleen de vermindering van tarieven 
behoort maar ook een vereenvoudiging 
van douaneprocedures en mogelijk 
nieuwe mechanismen om kmo's erbij te 
helpen ervaringen en beste praktijken uit 
te wisselen wat betreft de inkoop en 
verkoop op de markten van de EU en de 
VS; is in dit verband verheugd over 
plannen voor de opname van een 
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specifiek hoofdstuk betreffende 
uitsluitend kmo's in de uiteindelijke 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het TTIP een specifiek 
hoofdstuk over kmo's bevat met als 
doelstelling in de Verenigde Staten 
nieuwe kansen voor Europese kmo's te 
scheppen en mechanismen in het leven te 
roepen die het voor kmo's gemakkelijker 
maken om deel te nemen aan de trans-
Atlantische handel, met name via één 
gemeenschappelijk loket voor kmo's;

Or. es

Amendement 131
Martina Werner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept op tot de opname van het 
beginsel van het land van bestemming 
zodat in het belang van consumenten en 
kmo's, beproefde normen op het gebied 
van productzekerheid, arbeidsrechten, 
consumenten-, milieu- en 
gezondheidsbescherming, evenals op 
sociaal gebied, behouden blijven; wijst 
erop dat de regelgevingssoevereiniteit van 
staten en de parlementaire 
wetgevingsbevoegdheden gewaarborgd 
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moeten blijven;

Or. de

Amendement 132
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de economische, sociale en 
milieu-effecten van elke mogelijke 
overeenkomst worden onderzocht door 
middel van onpartijdige en
onafhankelijke ex-ante 
effectbeoordelingen, waarbij de 
belanghebbenden en het maatschappelijk 
middenveld actief moeten worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 133
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) verwacht dat de prioriteiten en zorgen 
van kmo's volledig aan bot zullen komen 
in een specifiek aan kmo's gewijd 
hoofdstuk; wenst dat ten volle rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
kmo's wat betreft coherentie op 
regelgevingsgebied;

Or. en
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Amendement 134
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat Europese 
"kampioenen" beter hun voortrekkersrol 
op het wereldtoneel kunnen blijven spelen 
en ontwikkelen op een transatlantische 
markt die Europese ondernemingen in 
staat stelt het meeste uit mondiale 
waardeketens te halen;

Or. en

Amendement 135
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) verzoekt de Commissie bovendien de 
oprichting van een gratis 
gemeenschappelijk 
informatiemechanisme voor kmo's te 
bevorderen om hun deelname aan de 
transatlantische handel te ondersteunen;
meent dat onder andere een hotline en 
een webportaal moeten worden 
overwogen, zodat Europese kmo's een 
vergelijkbaar comfort en vergelijkbare 
ondersteuning wordt geboden als in de 
EU;

Or. en

Amendement 136
Martina Werner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op het aanzienlijke belang van 
sociale partnerschappen voor duurzame 
economische groei; roept de Commissie er 
dan ook toe op de ratificatie van de 
fundamentele arbeidsnormen van de IAO 
door de VS tot een onderhandelingsthema 
te maken; 

Or. de

Amendement 137
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(3) verzoekt de Commissie te zorgen voor 
gebruikersvriendelijke oorsprongsregels 
die eenvoudig kunnen worden toegepast 
door exporteurs uit de EU, en onnodige 
handelsbelemmeringen en bureaucratie 
door dergelijke regels tot een minimum te 
beperken, in het bijzonder voor kmo's;

Or. en

Amendement 138
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat 

Schrappen
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de particuliere innovatie gestimuleerd 
wordt en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende 
ondernemingen en sectoren;

Or. fr

Amendement 139
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
hoe actievere deelname van Europese 
bedrijven aan overheidsopdrachten in de 
VS kan worden vereenvoudigd, aangezien 
dit ervoor kan zorgen dat de particuliere 
innovatie gestimuleerd wordt en dat er 
ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende, 
innoverende ondernemingen en sectoren;
kant zich tegen verzoeken die de invoering 
of het behoud, in de VS, de EU of de 
lidstaten, van beleid en 
ondersteuningsregelingen ten gunste van 
kmo's, zoals de maatregelen ter 
verbetering van de toegang van kmo's tot 
overheidsopdrachten, groene of regionale 
aanbestedingen, op het spel zouden 
zetten;

Or. en

Amendement 140
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
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dat Europese bedrijven actiever kunnen
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

dat bedrijven uit de EU-lidstaten actiever 
kunnen deelnemen aan 
overheidsopdrachten in de VS, aangezien 
dit ervoor kan zorgen dat de particuliere 
innovatie gestimuleerd wordt en dat er 
ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende, 
innoverende ondernemingen en sectoren;
herinnert eraan dat de Verenigde Staten 
wel vastbesloten zijn hun 
overheidsopdrachten te beschermen, 
waarvan vandaag de dag slechts 30% 
toegankelijk is voor buitenlandse 
ondernemingen (uit hoofde van de Buy 
American Act uit 1933), tegen 95% van de 
Europese overheidsopdrachten;

Or. fr

Amendement 141
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat bedrijven uit de EU-lidstaten actiever 
kunnen deelnemen aan 
overheidsopdrachten in de VS, aangezien 
dit ervoor kan zorgen dat de particuliere 
innovatie gestimuleerd wordt en dat er 
ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende, 
innoverende ondernemingen en sectoren;
herinnert eraan dat de Verenigde Staten 
wel vastbesloten zijn hun 
overheidsopdrachten te beschermen, 
waarvan vandaag de dag slechts 30% 
toegankelijk is voor buitenlandse 
ondernemingen (uit hoofde van de Buy 
American Act uit 1933), tegen 95% van de 
Europese overheidsopdrachten;

Or. fr
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Amendement 142
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren; roept de Commissie op de 
toegang van in de EU gevestigde kmo's tot 
markten in de Verenigde Staten te 
vergemakkelijken en, met het oog op 
bekendmaking van de resultaten van de 
TTIP-onderhandelingen, 
communicatiekanalen op te zetten 
teneinde kmo's beter voor te lichten;

Or. hu

Amendement 143
Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat 
de particuliere innovatie gestimuleerd 
wordt en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende 
ondernemingen en sectoren;

6. verzoekt de Commissie 
overheidsopdrachten van de TTIP-
onderhandelingen uit te sluiten; 

Or. en
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Amendement 144
Morten Messerschmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS op alle overheidsniveaus, niet alleen 
door betere markttoegang, maar door 
hoogstaande disciplines en voorschriften, 
die verder gaan dan hetgeen reeds is 
overeengekomen in het kader van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (GPA), aangezien dit 
ervoor kan zorgen dat de particuliere 
innovatie gestimuleerd wordt en dat er 
ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende, 
innoverende ondernemingen en sectoren;

Or. en

Amendement 145
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren; meent dat deze 
vereenvoudiging slechts van betekenis 
kan zijn indien de overheid van de VS niet 
alleen vrije deelname op federaal niveau 
waarborgt, maar eveneens op het niveau 
van de individuele staten; 
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Or. en

Amendement 146
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan het in de wacht slepen van
overheidsopdrachten in de VS, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau, waarbij 
aan beide zijden de duurzaamheidscriteria 
voor aanbestedingen in acht moeten 
worden genomen, aangezien dit ervoor kan 
zorgen dat de particuliere innovatie 
gestimuleerd wordt en dat er ruimte komt 
voor nieuwe snelgroeiende, innoverende 
ondernemingen en sectoren;

Or. es

Amendement 147
Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren; wijst erop dat door deze 
mogelijkheid de bevoegdheid van de 
Europeanen om hun openbare diensten te 
behouden, niet op het spel mag worden 
gezet;
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Or. fr

Amendement 148
Jeppe Kofod

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren; onderstreept dat ook kmo's 
toegang moeten krijgen tot inschrijvingen 
op overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 149
Herbert Reul, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
afzonderlijke staten van de VS, alsmede 
in hun lagere bestuurseenheden, 
aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

Or. de
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Amendement 150
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de 
particuliere innovatie gestimuleerd wordt 
en dat er ruimte komt voor nieuwe 
snelgroeiende, innoverende ondernemingen 
en sectoren;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat Europese bedrijven actiever kunnen 
deelnemen aan overheidsopdrachten in de 
VS op basis van het 
wederkerigheidsbeginsel, aangezien dit 
ervoor kan zorgen dat de particuliere 
innovatie gestimuleerd wordt en dat er
ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende, 
innoverende ondernemingen en sectoren;

Or. it

Amendement 151
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat beleidscoördinatie op 
regelgevingsgebied geen voorwendsel mag 
zijn voor de verlaging van de ambities in 
kwesties die van vitaal belang zijn voor de 
burgers van de EU, zoals de veiligheid en 
het welzijn van werknemers of de 
bescherming van het milieu; kant zich 
tegen de bevordering van een 
dereguleringsagenda met als excuus dat 
administratieve of regelgevingslasten en 
handelsbelemmeringen worden 
verminderd voor de industrie en kmo's; 
verzoekt de Commissie haar ambities niet 
af te zwakken in verband met 
doelstellingen en voorschriften inzake 
EU-overheidsbeleid op het gebied van 
milieu-, sociale, en gezondheids- en 
veiligheidsnormen, en verzoekt de 
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Commissie deze te behouden, te 
beschermen en aan te scherpen;

Or. en

Amendement 152
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het TTIP weliswaar een positief effect kán 
hebben op banen en groei in de 
economieën van de EU en de VS, maar 
dat dit geenszins zeker is; is dan ook van 
mening dat de Commissie samen moet 
werken met vakbonden en werkgevers om 
opleidingen te ontwikkelen die de 
beroepsbevolking in staat zullen stellen 
zich om te scholen in het licht van de 
impact van het TTIP op de arbeidsmarkt;
meent dat de Commissie duidelijk moet 
maken hoe het Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering gebruikt zal worden 
ter ondersteuning van dit proces;

Or. en

Amendement 153
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat verschillende 
benaderingen voor regelgeving in de 
Europese Unie en de VS kostbaar zijn 
voor bedrijfstakken aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan; is van mening dat 
de efficiëntie aanzienlijk kan worden 
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verbeterd door deze benaderingen op 
elkaar af te stemmen terwijl de 
autoriteiten in de Europese Unie en de 
Verenigde Staten in staat worden gesteld 
om hoogstaande normen en veiligheid 
voor hun burgers te behouden en tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 154
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is verheugd over de hoge prioriteit 
die het Geneesmiddelencomité van de 
Commissie heeft gegeven aan de 
doelstelling van wederzijdse erkenning 
van GMP-inspecties door de lancering 
van het Initiatief Wederzijds Vertrouwen 
(Mutual Reliance Initiative); roept op tot 
de opname in het TTIP van een ambitieus 
stappenplan met de hoofdetappes ter 
verwezenlijking van deze prioriteit en 
wenst dat eventuele andere onnodige 
overlapping van regelgeving wordt 
voorkomen;

Or. en

Amendement 155 
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang en de 
voordelen van het TTIP voor burgers uit 
zowel  de EU als de VS, met als mogelijk 
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resultaat verhoogde grensoverschrijdende 
wetenschappelijke kennis, een 
vermindering van niet wetenschappelijk 
gerechtvaardigde overlapping, een 
efficiënter hulpmiddelengebruik, de 
bevordering van strenge normen in de 
gezondheidssector, terwijl producten van 
hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs 
worden geleverd;

Or. en

Amendement 156
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) verwacht dat de Commissie in de 
onderhandelingen in zal gaan op de "buy 
American"-, "Jones"- en "domestic 
content"-bepalingen, die in de praktijk de 
toegang van EU-ondernemingen, in het 
bijzonder in de bagger- en de 
machinebouwsector, tot de markt van de 
VS aanzienlijk beperken;

Or. en

Amendement 157
Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om, in het 
kader van de transatlantische 
toenadering, bij het op elkaar afstemmen 
van de handelsbeschermingsinstrumenten 
(anti-dumping en counterveiling) de 
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doeltreffendste benadering te handhaven;

Or. fr

Amendement 158
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert de Commissie eraan dat 
het van wezenlijk belang is dat de partijen 
bij het TTIP zich verbinden tot de 
ratificatie en de volledige en 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de 
acht belangrijkste IAO-overeenkomsten;
meent dat de eerbiediging van deze 
arbeidsrechten moet worden gewaarborgd 
door middel van een toezichtsproces 
waarbij vakbonden volledig worden 
betrokken en dat wordt gestut door 
sancties als uiteindelijk rechtsmiddel;
meent dat het TTIP verder moet worden 
gebruikt om de arbeidsnormen aan te 
scherpen in toekomstige 
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 159
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat besluiten over 
juridische conflicten betreffende de 
grondrechten enkel kunnen worden 
genomen door de bevoegde gewone 
rechtbanken; is steevast van mening dat 
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een mogelijke TTIP-overeenkomst geen 
mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS) dient te omvatten, aangezien het 
huidige niveau van 
investeringsbescherming in de EU en de 
VS ruim volstaat om rechtszekerheid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 160
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse 
erkenning, alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op 
ICT-gebied, maar herinnert de Commissie 
er ook aan dat het hoge niveau van 
veiligheid en beveiliging moet worden 
behouden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 161
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
maar herinnert de Commissie er ook aan 
dat het hoge niveau van veiligheid en 
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normen en technische specificaties op 
ICT-gebied, maar herinnert de Commissie 
er ook aan dat het hoge niveau van 
veiligheid en beveiliging moet worden 
behouden;

beveiliging moet worden behouden en dat
de onderhandelingen moeten leiden tot de 
aansluiting bij de strengere normen in de 
e-handel zonder schade te berokkenen 
aan de EU-processen van ICT-
normalisatie en de totstandbrenging van 
technische specificaties, het 
wetgevingsproces op het gebied van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER) en 
de bescherming van de culturele sector;

Or. en

Amendement 162
Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse 
erkenning, alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op 
ICT-gebied, maar herinnert de Commissie 
er ook aan dat het hoge niveau van 
veiligheid en beveiliging moet worden 
behouden;

7. herinnert de Commissie eraan dat het 
hoge niveau van veiligheid en beveiliging 
op ICT-gebied moet worden behouden;
verzoekt de Commissie om 
ondernemingen die niet voldoen aan EU-
normen, in het bijzonder op het gebied 
van gegevensbescherming en privacy, van 
de Europese markten uit te sluiten;

Or. en

Amendement 163
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
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regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties, maar 
herinnert de Commissie er ook aan dat het 
hoge niveau van veiligheid en beveiliging 
moet worden behouden; moedigt de 
Commissie aan te streven naar 
harmonisatie van regelgeving in sectoren 
die van bijzonder belang zijn voor de 
industrie van de EU, zoals de 
automobielsector (eindproducten en 
onderdelen), de machinebouwsector (met 
inbegrip van zeer geavanceerde 
producten) en de chemische sector; meent 
dat dit, indien nodig, moet leiden tot de 
erkenning van de gelijkwaardigheid van 
bestaande voorschriften;

(voorstel om "op ICT-gebied" te 
schrappen, omdat dit voor alle sectoren 
moet gelden) 

Or. en

Amendement 164
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse 
erkenning, alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op 
ICT-gebied, maar herinnert de Commissie 
er ook aan dat het hoge niveau van 
veiligheid en beveiliging moet worden 
behouden;

7. herinnert de Commissie eraan dat het 
hoge niveau van veiligheid en beveiliging 
op ICT-gebied moet worden behouden;

Or. en
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Amendement 165
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning,
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;
stelt voor om in de TTIP-overeenkomst 
meer rekening te houden met het 
werkgelegenheidspotentieel van de 
digitale sector, een belangrijke sector 
binnen de ICT, aangezien in deze sector 
markten met een duurzaam economisch 
potentieel voor vele kmo's en start-ups 
kunnen worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 166
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;
merkt op dat wederzijdse transparantie 
van normen en een coördinatie van de 
benadering van normen de trans-
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Atlantische samenwerking zal 
bevorderen;

Or. hu

Amendement 167
Martina Werner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;
meent dat het hoofddoel de 
totstandbrenging van een betrouwbare 
omgeving voor cloud computing en het 
internet van de dingen moet zijn;

Or. de

Amendement 168
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er
ook aan dat het hoge niveau van 
veiligheid en beveiliging moet worden 

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan samenwerking op 
regelgevingsgebied en aan wederzijdse 
erkenning, zo nodig uitgaande van een 
hoge gemeenschappelijke norm, alsmede 
het vastleggen van gemeenschappelijke 
beginselen voor normen en technische 
specificaties op ICT-gebied, maar verzoekt
de Commissie ook te garanderen dat er 
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behouden; een hoog beschermingsniveau wordt 
gehandhaafd met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumenten en milieuwetgeving;

Or. es

Amendement 169
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan de toegang tot de 
telecommunicatiemarkt en het afstemmen 
van regelgeving en aan wederzijdse 
erkenning, alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid,
beveiliging en openheid van internet, 
neutraliteit en onafhankelijkheid moet 
worden behouden;

Or. en

Amendement 170
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 

7. is nog altijd niet overtuigd van de 
mogelijke voordelen die verbonden zijn 
aan het afstemmen van regelgeving en aan 
wederzijdse erkenning, alsmede het 
vastleggen van gemeenschappelijke 
beginselen voor normen en technische 
specificaties op ICT-gebied, en herinnert 
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ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

de Commissie eraan dat het hoge niveau 
van veiligheid en beveiliging moet worden 
behouden, voor zowel producten als 
consumenten;

Or. fr

Amendement 171
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. is nog altijd niet overtuigd van de 
mogelijke voordelen die verbonden zijn 
aan het afstemmen van regelgeving en aan 
wederzijdse erkenning, alsmede het 
vastleggen van gemeenschappelijke 
beginselen voor normen en technische 
specificaties op ICT-gebied, en herinnert 
de Commissie eraan dat het hoge niveau 
van veiligheid en beveiliging moet worden 
behouden, voor zowel producten als 
consumenten;

Or. fr

Amendement 172
Ulrike Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het niveau van veiligheid en 
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en beveiliging moet worden behouden; beveiliging hoog moet worden gehouden 
en niet moet worden verlaagd;

Or. de

Amendement 173
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden¸ 
evenals de huidige EU-normen;

Or. en

Amendement 174
Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid, 
beveiliging en bescherming van 
persoonsgegevens moet worden behouden;

Or. fr
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Amendement 175
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die 
verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, 
alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor 
normen en technische specificaties op ICT-
gebied, maar herinnert de Commissie er 
ook aan dat het hoge niveau van veiligheid 
en beveiliging moet worden behouden;

7. verwelkomt de voordelen die verbonden 
zijn aan het afstemmen van regelgeving en 
aan wederzijdse erkenning, alsmede het 
vastleggen van gemeenschappelijke 
beginselen voor normen en technische 
specificaties op ICT-gebied, maar herinnert 
de Commissie er ook aan dat het hoge 
niveau van veiligheid en beveiliging moet 
worden behouden;

Or. en

Amendement 176
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de economische en sociale 
gevolgen van het TTIP en de effecten 
ervan voor arbeid en milieu,
consumenten, gendergelijkheid en de 
culturele diversiteit van de EU worden 
onderzocht aan de hand van grondige 
effectbeoordelingen in de verschillende 
lidstaten, met een duidelijke en 
gestructureerde deelname van alle 
belanghebbenden, met name kmo's en het 
maatschappelijk middenveld;

Or. es

Amendement 177
Patrizia Toia, Flavio Zanonato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie te overwegen 
voorschriften, beginselen en nieuwe 
procedures te ontwikkelen voor 
samenwerking in 
standaardiseringsprocessen; wenst in dit 
verband dat beide partijen zich in de 
overeenkomst verbinden tot de 
bevordering, aanneming en 
tenuitvoerlegging op internationaal 
niveau van gemeenschappelijke 
voorschriften;

Or. it

Amendement 178
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is verheugd over de verklaring van 
voorzitter Juncker volgens welke het 
afstemmen van regelgeving op geen 
enkele wijze het bestaande niveau van 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid, de voorschriften inzake de 
bescherming van consumenten, arbeid, 
milieu en gegevens, de diensten van 
algemeen belang en de culturele 
verscheidenheid binnen de EU, op het 
spel mag zetten;

Or. en

Amendement 179
Gunnar Hökmark
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat het TTIP een 
uitstekende mogelijkheid biedt om de 
oprichting van een daadwerkelijk 
transatlantische digitale economie te 
bevorderen; verzoekt de Commissie zich 
in de onderhandelingen in de eerste plaats 
te richten op de bevordering en 
totstandbrenging van 
grensoverschrijdende gegevensstromen;
wijst erop dat de EU-uitvoer van digitale 
diensten 25% van de totale waarde van de 
EU-uitvoer vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 180
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie ermee 
rekening te houden dat de instemming 
van het Europees Parlement met een 
eventuele overeenkomst ook op de helling 
kan komen te staan indien de 
allesomvattende, grootschalige 
toezichtsactiviteiten niet volledig 
achterwege worden gelaten en er geen 
passende oplossing wordt gevonden voor 
de rechten van EU-burgers inzake 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
administratief en gerechtelijk verhaal 1 e ;

__________________
1 e § 74 van de resolutie van het Parlement 
van 12 maart 2014.

Or. en
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Amendement 181
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst de Commissie erop dat 
samenwerking op regelgevingsgebied niet 
mag worden gebruikt om deze normen af 
te zwakken; meent dat openbare diensten 
moeten worden uitgesloten van de 
hoofdstukken inzake markttoegang en 
investeringsbescherming van het TTIP, 
zodat buitenlandse investeerders nieuwe 
regelgeving van de lidstaten betreffende 
openbare diensten niet kunnen 
aanvechten;

Or. en

Amendement 182
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) verzoekt de Commissie een brede en 
evenwichtige benadering wat betreft zowel 
de afschaffing van tarieven, als de 
harmonisatie van regelgeving, te 
behouden; meent dat een onevenwichtig 
resultaat op deze gebieden het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen ernstig zou schaden;

Or. en
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Amendement 183
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het TTIP leidt tot een klimaat 
waarin investeerders worden 
aangemoedigd om te investeren in 
onderzoek, ontwikkeling en het in de 
handel brengen van nieuwe 
technologieën, met inbegrip van 
doeltreffende en innovatieve energie- en 
milieutechnologieën; meent dat dit 
resultaat moet worden bereikt door 
investeringen in innovatie te bevorderen, 
ongerechtvaardigde 
regelgevingsverschillen en onnodige 
administratieve lasten te verminderen en 
de samenwerking op regelgevingsgebied 
in innovatieve sectoren te verbeteren;

Or. en

Amendement 184
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. roept op tot open mededinging en 
ontwikkeling van de digitale economie, 
die van nature mondiaal is, maar haar 
belangrijkste bases in de EU en de VS 
heeft, en onderstreept dat de digitale 
economie een centrale plaats moet 
innemen op de transatlantische markt, 
met een hefboomeffect in de 
wereldeconomie en voor de verdere 
openstelling van de wereldmarkten;
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Or. en

Amendement 185
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op 
EU-bedrijven.

Schrappen

Or. fr

Amendement 186
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
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bedrijven. bedrijven; herinnert eraan dat de 
Verenigde Staten wel vastbesloten zijn 
hun overheidsopdrachten te beschermen, 
waarvan vandaag de dag slechts 30% 
toegankelijk is voor buitenlandse 
ondernemingen (uit hoofde van de Buy 
American Act uit 1933), tegen 95% van de 
Europese overheidsopdrachten; betwijfelt 
of de Verenigde Staten bereid zijn om de 
regels die van toepassing zijn op EU-
bedrijven inzake dienstverlening in 
Europa of aan Europese klanten, te 
eerbiedigen;

Or. fr

Amendement 187
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven; herinnert eraan dat de 
Verenigde Staten wel vastbesloten zijn 
hun overheidsopdrachten te beschermen, 
waarvan vandaag de dag slechts 30% 
toegankelijk is voor buitenlandse 
ondernemingen (uit hoofde van de Buy 
American Act uit 1933), tegen 95% van de 
Europese overheidsopdrachten; betwijfelt 
of de Verenigde Staten bereid zijn om de 
regels die van toepassing zijn op EU-
bedrijven inzake dienstverlening in 
Europa of aan Europese klanten, te 
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eerbiedigen;

Or. fr

Amendement 188
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat met de onderhandelingen 
wordt beoogd een gelijk speelveld te 
verzekeren waarbij dienstverlenende 
bedrijven in de EU gelijke toegang tot de 
Amerikaans markt hebben en waarbij de 
Amerikaanse dienstverleners, wanneer ze 
diensten verlenen in Europa of aan 
Europese klanten, verplicht zijn om de 
regels te respecteren die van toepassing 
zijn op EU-bedrijven; meent in dit 
verband dat verbintenissen in 
dienstensectoren waarin grote 
gegevensstromen omgaan - zoals e-
handel, telecom en financiële diensten -
pas dienen te worden besproken nadat de 
lopende onderhandelingen over veilige 
haven ("Safe Harbor") en de 
raamovereenkomst betreffende 
gegevensbescherming met succes zijn 
afgerond;

Or. en

Amendement 189
Jerzy Buzek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie er in verband 
met diensten betreffende de 
informatiesamenleving en 
telecommunicatiediensten aan dat het 
bijzonder belangrijk is dat het TTIP een 
gelijk speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de EU-
wetgeving, -mensenrechtennormen en -
consumentenrechtenwetgeving, -
productveiligheidswetgeving en de 
normen inzake een eerlijke procesgang in 
de Europese Unie, te respecteren en na te 
leven.

Or. en

Amendement 190
Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie in verband met 
ICT-diensten aan de verschillen tussen de 
grootte van dienstverlenende bedrijven in 
de EU en de VS en aan de verplichting 
voor Amerikaanse dienstverleners, 
wanneer ze diensten verlenen in Europa of
aan Europese klanten, om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

Or. en
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Amendement 191
Ulrike Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. roept de Commissie ertoe op te 
waarborgen dat in verband met ICT-
diensten het TTIP een gelijk speelveld tot 
stand brengt waarbij dienstverlenende 
bedrijven in de EU gelijke toegang tot de 
Amerikaans markt hebben en waarbij de 
Amerikaanse dienstverleners, wanneer ze 
diensten verlenen in Europa of aan 
Europese klanten, verplicht zijn om de 
regels te respecteren die van toepassing 
zijn op EU-bedrijven.

Or. de

Amendement 192
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en herinnert eraan dat het uiterst 
belangrijk is dat het TTIP waarborgt dat 
Amerikaanse dienstverleners, wanneer ze 
diensten verlenen in Europa of aan 
Europese klanten, verplicht zijn om de 
regels te respecteren die van toepassing 
zijn op EU-bedrijven.

Or. en
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Amendement 193
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben op basis van het 
wederkerigheidsbeginsel en waarbij de 
Amerikaanse dienstverleners, wanneer ze 
diensten verlenen in Europa of aan 
Europese klanten, verplicht zijn om de 
regels te respecteren die van toepassing 
zijn op EU-bedrijven.

Or. it

Amendement 194
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt 
hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten 
verlenen in Europa of aan Europese 
klanten, verplicht zijn om de regels te 
respecteren die van toepassing zijn op EU-
bedrijven.

8. herinnert de Commissie er in verband 
met ICT-diensten aan dat het bijzonder 
belangrijk is dat het TTIP een gelijk 
speelveld verzekert waarbij 
dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke en transparante toegang tot de 
Amerikaans markt hebben en waarbij de 
Amerikaanse dienstverleners, wanneer ze 
diensten verlenen in Europa of aan 
Europese klanten, verplicht zijn om de 
regels te respecteren die van toepassing 
zijn op EU-bedrijven.

Or. en
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Amendement 195
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 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, maar wel in de VS, 
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 196
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de ECB 
om met hun Amerikaanse tegenhangers 
een comité van toezicht op de wisselkoers 
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euro/dollar op te richten, aangezien de 
schommelingen van deze koers een veel 
grotere impact hebben op vele industriële 
en dienstensectoren dan de eerder 
genoemde regelgevingsfactoren, en deze 
impact verder reikt dan het 
transatlantische verkeer aangezien het 
dollargebied zich niet tot de Verenigde 
Staten beperkt, maar vele andere landen 
omvat in Latijns-Amerika en Azië, 
waaronder China, dat sinds vele jaren een 
weinig fluctuerende pariteit dollar 
handhaaft; 

Or. fr

Amendement 197
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

betreurt het gebrek aan transparantie in 
de handelsonderhandelingen van de 
Commissie; vindt dat er een publiek en 
democratisch debat moet komen met alle 
relevante betrokken partijen, met name de 
vakbonden en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, teneinde 
ervoor te zorgen dat passend toezicht 
wordt uitgeoefend op de gevolgen van de 
vrijhandelsagenda van de Commissie;

Or. en

Amendement 198
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie het 
concurrentievermogen van de Europese 
be- en verwerkende industrie en de 
tegenhangers ervan in de Verenigde 
Staten aan een vergelijkend onderzoek te 
onderwerpen, om de grootschalige 
verplaatsing van Europese industriële 
bedrijfstakken en massaal banenverlies in 
de lidstaten te voorkomen;

Or. pl

Amendement 199
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) onderstreept dat elke 
vrijhandelsovereenkomst afhankelijk 
moet zijn van de bescherming van de 
huidige niveaus van arbeidswetgeving, 
van de bescherming van milieu- en 
sociale rechten en van waarborgen inzake 
openbare dienstverlening, met inbegrip 
van het recht van staten om in de 
toekomst strengere normen op deze 
gebieden aan te nemen; benadrukt dat 
elke vorm van ISDS moet worden 
uitgesloten van de onderhandelingen over 
de vrijhandelsovereenkomst, om het 
democratische toezicht over 
bovengenoemde gebieden te behouden.

Or. en

Amendement 200
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

verzoekt de Commissie om in vele 
verschillende makkelijk toegankelijke 
formaten alle mogelijke 
onderhandelingsteksten en -documenten 
te publiceren, met inbegrip van 
documenten betreffende een eventueel 
energiehoofdstuk, waardoor een 
maximale transparantie voor Europese 
burgers wordt gewaarborgd; 

Or. en

Amendement 201
Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat een uitgebreid 
hoofdstuk over investeringen, dat 
bepalingen bevat inzake de liberalisering 
en bescherming van investeringen, 
essentieel is om investeringen in de 
energiesector, met inbegrip van 
hernieuwbare energie en groene 
technologie, te stimuleren en veilig te 
stellen;

Or. en

Amendement 202
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verlangt dat de Commissie 
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waarborgt dat het TTIP dienst doet als 
een forum voor uiteenlopende technische 
voorschriften, normen en vereisten 
betreffende testen (waaronder uitgebreide 
keuringsproeven) en certificering, 
waardoor onnodige dubbele 
werkzaamheden en kosten worden beperkt 
terwijl hoge normen worden behouden.

Or. en

Amendement 203
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om de 
clausule betreffende de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS) uit de onderhandelingstekst te 
verwijderen, in het bijzonder gezien het 
sterke verzet ertegen van EU-burgers, 
zoals blijkt uit de openbare raadpleging 
van de Commissie betreffende ISDS uit 
2014, en gezien het wijdverbreide
misbruik van dergelijke clausules door 
bepaalde ondernemingen, waaronder 
energieproducenten;

Or. en

Amendement 204
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt er bij de Commissie (hoewel 
zij niet is verkozen) op aan te luisteren 
naar de volkeren die zij beweert te dienen 
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in plaats van naar multinationals voor 
wier eisen zij blijft zwichten;

Or. fr

Amendement 205
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – punt a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(a) dringt er bij de Commissie (hoewel zij 
niet is verkozen) op aan te luisteren naar 
de volkeren die zij beweert te dienen in 
plaats van naar multinationals voor wier 
eisen zij blijft zwichten;

Or. fr

Amendement 206
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wenst dat het hoofdstuk over 
intellectuele-eigendomsrechten tevens 
voorziet in een betere bescherming en 
erkenning van Europese geografische 
aanduidingen.

Or. en

Amendement 207
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie het TTIP 
niet te ratificeren indien het de ISDS 
(beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten)-clausule bevat.

Or. it

Amendement 208
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. herhaalt dat transparantie nodig is 
in het gehele onderhandelingsproces;
herinnert de Commissie aan haar 
verplichting, op grond van artikel 218, 
lid10, VWEU, waarvan het Europees Hof 
van Justitie in een kort geleden gewezen 
vonnis de statutaire aard heeft bevestigd, 
om het Parlement onmiddellijk en volledig 
op de hoogte te brengen in alle fasen van 
de onderhandelingen; spoort de 
Commissie aan om te werken aan een 
overeenkomst met de regering van de VS 
betreffende de toegang van alle 
parlementsleden tot de geconsolideerde 
onderhandelingsteksten; dringt aan op 
toegang voor het publiek tot de relevante 
onderhandelingsdocumenten van alle 
partijen, met uitzondering van 
documenten die vertrouwelijk zijn, met 
een duidelijke rechtvaardiging per geval, 
in overeenstemming met Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
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de Raad en de Commissie 1 f;

__________________
1 f PB L 145, 31.5.2001, blz.43.

Or. en

Amendement 209
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wenst dat ervoor wordt gezorgd 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; meent dat het 
TTIP mechanismen moet invoeren 
waarmee beide zijden het gezamenlijk 
gemakkelijker kunnen maken voor kmo's 
om deel te nemen aan de trans-
Atlantische handel, bijvoorbeeld via één 
gemeenschappelijk kmo-loket;

Or. en

Amendement 210
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. herinnert eraan dat het TTIP 
mogelijkheden biedt voor de aanscherping 
van strenge gemeenschappelijke normen 
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en van de wereldwijde handels- en 
investeringsvoorschriften, evenals voor 
betere regelgeving op een aantal 
gebieden, waaronder 
consumentenveiligheid, 
milieubescherming, arbeidsmarkten, 
energiehandel en investeringen.

Or. en

Amendement 211
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de huidige Europese 
normen betreffende sociale, milieu-, 
arbeids- en consumentenrechten, alsook 
volksgezondheidsniveaus, niet worden 
afgezwakt, in het gedrang komen, of op 
welke wijze dan ook negatief worden 
beïnvloed door de tenuitvoerlegging van 
een mogelijke TTIP-overeenkomst;

Or. en

Amendement 212
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. vestigt de aandacht op de verschillen 
in de wijze waarop intellectuele-
eigendomsrechten, en met name 
octrooirechten, in de praktijk worden 
toegepast, en wijst erop dat dit tot grote 
aantallen juridische geschillen zou 
kunnen leiden, waardoor de ontwikkeling 
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van kmo's wordt afgeremd.

Or. pl

Amendement 213
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
om, parallel aan de onderhandelingen 
over de TTIP-overeenkomst, een 
daadwerkelijke externe 
vertegenwoordiging van de eurozone op te 
zetten om de voordelen van de euro voor 
de Europese industrie te versterken;

Or. fr

Amendement 214
Michel Reimon
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie de 
documenten die voor beide 
onderhandelingspartijen toegankelijk zijn 
aan het Europese publiek vrij te geven, 
om de Europese burgers in staat te stellen 
om naar behoren te worden 
geïnformeerd; pleit verder voor de 
invoering van procedures om burgers hun 
mening te laten geven en hiermee
rekening te kunnen houden in het 
onderhandelingsproces;

Or. en
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Amendement 215
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie om de 
geldigheid van geografische indicatoren 
(GI) te waarborgen als onderdeel van de 
TTIP-overeenkomst, met inbegrip van 
niet-landbouwproducten; herinnert de 
Commissie aan de economisch gezien 
cruciale, hogere waarde die de GI-status 
met zich meebrengt;

Or. en


