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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat er, gelet op het feit dat de Europese Unie en de Verenigde Staten van 
Amerika over een goed functionerend rechtsstelstel beschikken, geen noodzaak bestaat tot 
invoering in deze overeenkomst van een mechanisme voor de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS);

B. overwegende dat de Europese Unie en de VS beschikken over doeltreffende nationale 
rechtskaders en geregeerd worden door de beginselen van de rechtsstaat;

C. overwegende dat internationale handels- en investeringsovereenkomsten die door de EU-
instellingen worden gesloten, onderworpen zijn aan de door de EU gewaarborgde rechten 
en aan de beginselen die aan de bescherming van die rechten ten grondslag liggen, zoals 
het voorzorgsbeginsel, dat van toepassing is op het gebied van milieu-, gezondheids- en 
consumentenbescherming;

D. overwegende dat negen EU-lidstaten bilaterale investeringsovereenkomsten met de VS 
hebben afgesloten, op grond waarvan Amerikaanse ondernemingen het recht hebben een 
procedure tegen deze lidstaten te starten, en gelet op het feit dat er ook in bilaterale 
overeenkomsten tussen de EU-lidstaten veel ISDS-clausules opgenomen zijn, maar dat in 
Verordening nr. 912/2014 is bepaald dat een in TTIP op te nemen investeringshoofdstuk, 
zelfs zonder bepalingen inzake ISDS, in de plaats zal treden van bestaande bilaterale 
investeringsovereenkomsten waarbij de lidstaten partij zijn;

E. overwegende dat het de bedoeling is dat deze onderhandelingen zullen uitmonden in een 
ambitieuze overeenkomst die het Europese model van de sociale markteconomie, zoals 
verankerd in de EU-verdragen, beschermt en zorgt voor een belangrijke verbetering voor 
burgers, consumenten en werknemers, door middel van openstelling van de markt voor in 
de Europese Unie gevestigde ondernemingen, waaronder kmo's;

F. overwegende dat internationale overeenkomsten aan de beginselen van rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid onderworpen zijn en dat er talrijke voorbeelden genoemd kunnen 
worden van gevallen waarin de EU en andere staten in het kader van de WTO een zaak 
tegen de VS hebben aangespannen, omdat zij zich op het standpunt stelden dat de VS in 
strijd hadden gehandeld met hun internationale verplichtingen;

G. overwegende dat in artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt bepaald 
dat "besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden 
genomen"; overwegende dat in artikel 10, lid 3, VEU wordt bepaald dat "de 
besluitvorming [...] plaats[vindt] op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is"; overwegende dat het Europees Parlement op grond van artikel 
218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie het recht heeft 
om bij het onderhandelen over en het sluiten van overeenkomsten tussen de Unie en derde 
landen "in iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle geïnformeerd" te worden; 
overwegende dat de Europese Ombudsman in haar besluit ter afsluiting van het onderzoek 
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op eigen initiatief OI/10/2014/RA het belang heeft benadrukt van transparantie van de
onderhandelingen over TTIP en van toegang van de burgers tot TTIP-documenten;

1. verzoekt de Commissie rekening te houden met onderstaande opmerkingen en 
aanbevelingen:

a. is van oordeel dat bij de onderhandelingen over handels- en 
investeringsovereenkomsten rekening moet worden gehouden met de bezorgdheid die 
er bestaat bij burgers;

b. stelt vast dat een gelijke behandeling van plaatselijke en buitenlandse investeerders op 
grond van de in CETA opgenomen herziene bepalingen inzake geschillenbeslechting 
tussen staten en investeerders niet mogelijk is;

c. is van mening dat ervoor gezorgd kan worden dat buitenlandse investeerders op niet-
discriminerende wijze worden behandeld en een eerlijke mogelijkheid hebben om 
rechtsherstel te vorderen en te bereiken, zonder dat er in TTIP een ISDS-mechanisme 
of investeringsbeschermingsnormen worden opgenomen; is stellig van mening dat een 
TTIP-overeenkomst geen investeringsbeschermingsnormen of mechanisme voor de 
beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) moet bevatten, 
aangezien het huidige niveau van investeringsbescherming in de EU en de VS ruim 
volstaat om rechtszekerheid te waarborgen;

d. verzoekt de Commissie de geconsolideerde tekstversies met daarin de standpunten van 
de EU en de VS met betrekking tot de ontwerphoofdstukken openbaar te maken, en er 
op die manier voor te zorgen dat alle geïnteresseerde belanghebbenden in alle fasen 
van de onderhandelingen gelijke toegang hebben tot deze informatie;

e. stelt vast dat de bestaande geschillenbeslechtingsmechanismen zowel procedurele als 
materiële tekortkomingen vertonen;

f. verzoekt de Commissie zich te verzetten tegen de opname van een ISDS-mechanisme 
in TTIP, gelet op de goed ontwikkelde rechtsstelsels van de EU en de VS en het feit 
dat een systeem van staat-tot-staatgeschillenbeslechting met gebruikmaking van 
nationale rechtsstelsels en nationale gerechtelijke apparaten het meest geschikt is om 
geschillen over investeringen te regelen;

g. benadrukt dat de democratische legitimiteit van het EU-handelsbeleid versterkt moet 
worden; dringt er bij de Commissie op aan rekening te houden met de uitkomsten van 
de door haar georganiseerde openbare raadpleging en met name met het feit dat 97% 
van de geraadpleegden zich tegen invoering van ISDS heeft uitgesproken;

h. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat buitenlandse investeerders op 
niet-discriminerende wijze worden behandeld en een eerlijke mogelijkheid hebben om 
rechtsherstel te vorderen en bereiken, maar niet meer rechten hebben dan binnenlandse 
investeerders, en verzoekt de Commissie zich te verzetten tegen opname van een 
ISDS-mechanisme in TTIP, omdat er andere manieren zijn om 
investeringsbescherming te waarborgen, onder meer via nationale rechtsstelsels;



AD\1060239NL.doc 5/7 PE549.425v03-00

NL

i. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat, als er een 
geschillenbeslechtingsmechanisme wordt aangenomen, individuele beslissingen niet in 
de plaats treden van het nationale recht en dit recht evenmin buiten werking stellen, en 
dat wijzigingen door toekomstige wetgeving, zolang deze niet met terugwerkende 
kracht van toepassing is, niet het voorwerp van een dergelijk 
geschillenbeslechtingsmechanisme kunnen worden;

j. verzoekt de Commissie te waarborgen dat bij de totstandbrenging van een kader voor 
toekomstige samenwerking de bestaande regelgevingskaders aan beide kanten van de 
Atlantische Oceaan volledig worden gerespecteerd, alsook de rol van het Europees 
Parlement binnen de besluitvormingsprocedure van de EU en bevoegdheid van het 
Parlement om toe te zien op wetgevingsprocedures in de EU;

k. verzoekt de Commissie haar onderhandelingspartner duidelijk te maken dat het 
voorzorgsbeginsel een van de grondbeginselen van het Europese milieu- en 
gezondheids- en consumentenbeschermingsbeleid is en dat dit beginsel het 
uitgangspunt vormt voor vroegtijdige en proactieve onderhandelingen, om gevaren 
voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en milieuschade te voorkomen; 
verzoekt de Commissie te waarborgen dat de onderhandelingen niet uitmonden in een 
afzwakking van het in de EU geldende voorzorgsbeginsel, met name op het gebied 
van milieu-, gezondheids-, levensmiddelen- en consumentenbescherming;

l. verzoekt de Commissie te waarborgen dat binnenlandse regelgeving onverminderd 
uitsluitend tot stand wordt gebracht door de bevoegde wetgevingsorganen van de EU, 
en dat daarbij de burgers een zo hoog mogelijk niveau van bescherming genieten, 
onder meer op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, consumenten- en 
werknemersrechten en openbare diensten van algemeen belang; acht het van wezenlijk 
belang om de lidstaten het soevereine recht voor te behouden om een 
uitzonderingspositie te verlangen voor openbare diensten en openbare 
nutsvoorzieningen, zoals watervoorziening, gezondheidszorg, onderwijs, sociale 
zekerheid, cultuur en media en productkwaliteit en het recht op zelfbestuur door 
gemeentelijke en lokale overheden, teneinde deze buiten de TIPP-onderhandelingen te 
houden; dringt erbij de Commissie op aan om te waarborgen dat bij alle procedures in 
het kader van de samenwerking op regelgevingsgebied de wetgevingsbevoegdheden 
van het Europees Parlement en de Raad volledig worden gerespecteerd en dat daarbij 
de EU-Verdragen strikt worden nageleefd, en dat het Europese wetgevingsproces niet 
direct of indirect wordt vertraagd;

m. benadrukt dat de Commissie, gelet op het feit dat noch de EU-lidstaten, noch de 
Europese Unie hebben besloten tot een omvattende harmonisatie van intellectuele-
eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken en octrooien, in het 
kader van CETA en TTIP niet over deze onderwerpen dient te onderhandelen;

n. acht het van groot belang dat de EU en de VS blijven hechten aan een mondiale, 
multilaterale harmonisatie op het gebied van octrooien via bestaande organen en dat 
zij zich bij de besprekingen hierover actief blijven inzetten, en staat dan ook afwijzend 
tegenover pogingen om in TTIP bepalingen van materieel octrooirecht in te voeren, 
met name bepalingen inzake octrooieerbaarheid en looptijden;
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o. verzoekt de Commissie te waarborgen dat de TTIP-onderhandelingen ook zullen gaan 
over de noodzaak van een betere bescherming en erkenning van producten met een 
zeer belangrijke oorsprong; wijst er daarom op dat ervoor gezorgd moet worden dat de 
EU-regels inzake beschermde geografische aanduidingen daadwerkelijk worden 
toegepast om handhaving van deze regels mogelijk te maken; verzoekt de Commissie 
er in dit verband voor te zorgen dat de regels over de "culturele uitzondering" 
uitgesloten blijven van het onderhandelingsmandaat;

p. dringt er bij de Commissie op aan om ten aanzien van markttoegang in passende 
uitzonderingsclausules te voorzien voor gevoelige diensten, zoals openbare diensten 
en openbare nutsvoorzieningen (waaronder watervoorziening, gezondheidszorg, 
socialezekerheidsstelsels en onderwijs), zodat nationale en lokale overheden genoeg 
speelruimte behouden voor de vaststelling van wetgeving in het openbaar belang; is 
van mening dat er met betrekking tot deze diensten in de overeenkomst een expliciete 
uitzondering moet worden opgenomen, gebaseerd op artikel 14 VWEU jo. protocol 
26, ongeacht door wie en in welke vorm deze diensten worden geleverd en op welke 
wijze zij worden gefinancierd; is van mening dat een gemeenschappelijke verklaring 
waarin de onderhandelaars duidelijk toezeggen dat over deze sectoren niet zal worden 
onderhandeld, in dit verband zeer zinvol zou zijn;

q. verzoekt de Commissie er met name voor te zorgen dat alles waarvan geprofiteerd 
wordt door kunstenaars en producenten valt onder de regels voor culturele 
uitzonderingen;

r. verzoekt de Commissie te garanderen dat de uitgeverijsector onder de regels voor 
culturele uitzonderingen valt;

s. merkt op dat op het gebied van aanbestedingsprocedures de milieu- en sociale criteria, 
en de mogelijke verlenging daarvan, niet ter discussie mogen staan;

t. verzoekt de Commissie te waarborgen dat beide partijen bij de overeenkomst zich 
ertoe verbinden de belangrijkste arbeidsnormen van de IAO en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen te eerbiedigen en toe te passen; is van oordeel dat
de naleving van de normen op arbeidsrechtelijk en sociaal gebied in geval van 
conflicten doeltreffend gewaarborgd moet worden;

u. benadrukt dat het recht op inspraak, deelname in medezeggenschapsraden en vrije 
collectieve onderhandelingen en andere rechten ter bescherming van werknemers, het 
milieu of consumenten in geen geval opgevat mogen worden als "non-tarifaire 
belemmeringen";

v. is voorts van oordeel dat onduidelijke definities van juridische begrippen in CETA en 
TTIP, zoals "eerlijke en gelijke behandeling" en "indirecte onteigening" niet kunnen 
worden geaccepteerd.
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