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SUGGESTIES

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

– gezien de richtsnoeren voor de onderhandelingen over het trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 
van 14 juni 2013,

– gezien de artikelen 206 en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien zijn eerdere resoluties van 23 oktober 2012 over de economische en 
handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten1, van 23 mei 2013 over de handels- en 
investeringsbesprekingen van de EU met de Verenigde Staten van Amerika2, van 12 maart 
2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties 
in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en voor de 
trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken3,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2015 over het jaarverslag over de activiteiten van de 
Europese Ombudsman in 2013,

– gezien de verzoekschriften nrs. 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-
14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 en 0033-15,

– gezien het onderzoek door de Europese Ombudsman naar de transparantie van en de 
publieke deelname aan de onderhandelingen over het trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap (OI/10/2014/RA),

– gezien de resultaten van de openbare raadpleging die door de Commissie is gestart met 
betrekking tot investeringsbescherming en interstatelijke geschillenregeling (ISDS) in het 
TTIP;

– gezien de brief d.d. 5 juni 2014 van de hoofdonderhandelaar van de EU Ignacio García-
Bercero aan zijn Amerikaanse gesprekspartner Daniel Mullany, waarin hij  zegt dat "alle 
documenten die verband houden met de onderhandelingen tot 30 jaar voor het publiek 
gesloten blijven";

A. overwegende dat de Commissie op dit moment namens de Europese Unie 
onderhandelingen voert met de Verenigde Staten over een diepe, veelomvattende 
overeenkomst met strenge normen voor een handels- en investeringspartnerschap (trans-
Atlantische handels- en investeringspartnerschap – TTIP) die erop gericht is commerciële 
uitwisseling van goederen en diensten te bevorderen en te vergemakkelijken en 

                                               
1 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53.
2 Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0227.
3 Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0230.
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investeringen te stimuleren door onder meer handelsbelemmeringen weg te nemen; 
overwegende dat een beduidend aantal Europese burgers gefundeerde bezwaren hebben 
tegen deze overeenkomst waarin zij een bedreiging zien voor fundamentele EU-
regelgeving, in het bijzonder op het gebied van arbeidsrechten, milieubescherming en 
voedsel- en veiligheidsnormen;

B. overwegende dat voorzitter Juncker elk lid van de nieuwe Commissie had gevraagd "al 
onze contacten en besprekingen openbaar te maken met beroepsorganisaties of 
zelfstandigen over zaken rond de beleidsvorming en uitvoering door de EU" ten aanzien 
van de veelomvattende overeenkomst voor een handels- en investeringspartnerschap met 
de VS waarover de Commissie op het moment namens de EU onderhandelingen 
voert; overwegende dat meer transparantie en een grotere inspanning om het openbare 
debat proactief te informeren de enige effectieve wijze is om verwarring of onbegrip 
onder het publiek te voorkomen;

C. overwegende dat de TTIP tot doel heeft de handel en investeringen tussen de EU en de VS 
te doen toenemen zonder dat wordt afgedaan aan de beginselen die tot het acquis 
communautaire behoren, of aan duurzame economische groei, schepping van 
kwaliteitsbanen of bevordering van het Europese sociale model;

D. overwegende dat deze onderhandelingen een ongekend grote belangstelling onder het 
publiek hebben gewekt, gezien de mogelijke economische, sociale en politieke weerslag 
van het TTIP en de geheimzinnige wijze waarop de onderhandelingen zijn gevoerd,

E. overwegende dat de voormalige voorzitter van de Commissie José Manuel Barroso het 
maatschappelijk middenveld opriep om een constructieve en betrokken rol bij de 
onderhandelingen van het TTIP te spelen;

F. overwegende dat er vanuit het maatschappelijk middenveld bezwaren zijn vernomen 
omtrent het TTIP;

G. overwegende dat de Commissie op 10 september 2014 weigerde het Europees 
burgerinitiatief 'Stop TTIP' in te schrijven, omdat zij van mening was dat dit buiten het 
kader viel van haar bevoegdheid om voorstellen uit te brengen voor rechtshandelingen van 
de Unie ter uitvoering van de Verdragen; overwegende dat dientengevolge buiten de in 
Verordening (EU) nr. 211/2011 geregelde procedure een initiatief "Stop TTIP" is gestart 
waarvoor al meer dan een miljoen handtekeningen zijn verzameld; overwegende dat de 
Commissie verzoekschriften een aantal verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het TTIP worden ingebracht; overwegende dat de belangrijkste bezwaren 
betrekking hebben op de risico's rond de veiligheid en kwaliteit van ingevoerde 
voedingswaren, de overdracht van gegevens van de EU aan de VS, in het bijzonder 
informatie die door de VS is verzameld met betrekking tot natuurlijke personen en 
rechtspersonen (het recht van EU-burgers op "digitale zelfbeschikking"), het gebrek aan 
transparantie van de onderhandelingen, de mogelijk negatieve economische effecten van 
het TTIP, in het bijzonder wat betreft werkgelegenheid en lonen, en het uit handen geven 
door de overheid van haar reguleringsrecht, ten gunste van de grote ondernemingen, via 
het ISDS-mechanisme;

H. overwegende dat het recht van EU-burgers op documenten die in het bezit zijn van EU-
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instellingen een fundamenteel recht is dat beoogt te verzekeren dat zij aan EU-
besluitvorming kunnen deelnemen en de EU en haar instellingen ter verantwoording 
kunnen roepen, waardoor het democratische karakter van de Unie wordt versterkt; 

I. overwegende dat alle binnengekomen verzoekschriften van EU-burgers, waarin duizenden 
handtekeningen van EU-burgers zijn verzameld, een duidelijk kritisch standpunt innemen 
ten aanzien van de TTIP-onderhandelingen en waarschuwen voor de bedreiging die een 
dergelijke overeenkomst voor de Europese manier van leven zou opleveren, met name op 
sociaal, economisch en milieugebied;

J. overwegende dat bij het onderzoek van de Europese Ombudsman van juli 2014 naar de 
transparantie rond het TTIP nauwkeurig is nagegaan of belangrijke documenten zijn 
achtergehouden en of sommige belanghebbenden exclusieve inzage daarin hebben 
gekregen; overwegende dat de Ombudsman naar aanleiding van de openbare raadpleging 
over het TTIP meer dan 6.000 e-mails heeft ontvangen;  

K. overwegende dat de Europese Ombudsman zich na onderzoek bezorgd heeft betoond over 
het gebrek aan transparantie en inspraak van het publiek bij de onderhandelingen over het 
TTIP;

L. overwegende dat in de meeste van de ontvangen verzoekschriften expliciet wordt 
gevraagd om stopzetting van de onderhandelingen door de Europese Commissie of om 
uiteindelijke afwijzing van de overeenkomst door het Europees Parlement;

1. onderstreept dat het belangrijk is om evenwichtige handels- en investeringsbetrekkingen 
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika te ontwikkelen met 
adequate waarborgen, om op mondiaal niveau te voorzien in de hoogste arbeids-, sociale, 
gezondheids- en milieunormen om nieuwe economische kansen te scheppen en 
globalisering te reguleren zodat sociale en milieudumping uitgesloten blijven;

2. begroet met instemming het beoogde opheffen van technische handelsbelemmeringen 
tussen de EU en de VS die niet worden gerechtvaardigd door verschillende benaderingen 
van bescherming en risicobeheer, zoals dubbele procedures, tegenstrijdige 
productvoorschriften en dubbele keuringen;

3. verzoekt de Commissie om tegenstand te bieden aan opname van ISDS in het TTIP, 
aangezien er andere mogelijkheden beschikbaar zijn voor de handhaving van 
investeringsbescherming, zoals binnenlandse oplossingen;

4. wijst erop dat het compatibel maken van regelgeving niet ten koste mag gaan van 
openbare diensten of het allesoverkoepelende soevereine recht van de respectieve 
nationale autoriteiten om volgens het voorzorgsbeginsel naar hun goeddunken te blijven 
regelgeven op de gebieden van volksgezondheid, toegang tot geneesmiddelen, 
gegevensbescherming, arbeidsrechten, consumentenrechten, milieubescherming, 
dierenwelzijn², preventieve consumentenbescherming en culturele diversiteit;

5. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de Europese milieunormen op hun huidige 
niveau blijven;
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6. benadrukt dat culturele diensten en producten niet te vergelijken zijn met andere 
commerciële diensten en producten en dus anders moeten worden behandeld, zoals ook 
wordt bedoeld met de zogeheten culturele uitzondering;

7. hecht groot belang aan het mobiliteitspakket en aan het instellen van visumwederkerigheid 
voor burgers van alle EU-lidstaten, want beschouwt de visumversoepeling voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten als een van de belangrijkste punten waar de TTIP-
overeenkomst maximaal voordeel kan opleveren;

8. benadrukt dat de VS de ILO-conventies inzake fundamentele arbeidsnormen, zoals 
collectieve onderhandelingen, vrijheid van vereniging en het recht op organisatie en het 
vakverenigingsrecht niet hebben geratificeerd;

9. benadrukt dat democratische besluitvorming op het werk dreigt te worden ondermijnd 
indien de bescherming van werknemers als een handelsbelemmering wordt beschouwd;

10. waardeert het ten zeerste dat de Commissie zich werkelijke inspanning heeft getroost om 
de TTIP-onderhandelingen transparanter te maken, gelet vooral op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-onderhandelingen (1103/13 CL 1); merkt op dat dit 
cruciale document pas op 9 oktober 2014 openbaar werd gemaakt, terwijl de 
onderhandelingen al in juni 2013 waren gestart; herinnert eraan dat de Commissie altijd 
wettelijk verplicht is om de regels inzake toegang voor het publiek tot documenten, zoals 
is geregeld in Verordening 1049/2001;  betreurt dat de toegang die de leden van het 
Europees Parlement tot de TTIP-onderhandelingsdossiers krijgen, tot dusver uiterst 
beperkt is gebleven; benadrukt dat de documenten die in de beveiligde leeszaal van het EP 
ter inzage liggen geen geconsolideerd materiaal bevatten en geen documenten die door de 
VS zijn aangeleverd; benadrukt dat voor transparantie moet worden gezorgd door middel 
van directe en open dialoog in de vorm van openbare raadpleging van alle 
belanghebbenden;

11. is verheugd over het onderzoek van de Europese Ombudsman naar de noodzaak van een 
proactievere openbaarmaking van de documenten; vraagt de Commissie om snelle 
opvolging van de aanbevelingen van de Ombudsman met betrekking tot openbare 
toegankelijkheid van geconsolideerde onderhandelingsteksten, een meer proactieve 
bekendmaking van TTIP-documenten en meer transparantie rond de vergaderingen van 
ambtenaren van de Commissie met bedrijfsorganisaties, lobbygroepen of ngo's over het 
TTIP;. is van mening dat een proactievere aanpak door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen democratischer en legitiemer zouden maken, en dringt 
er bij de Commissie op aan om alle onderhandelingsdocumenten openbaar te maken, 
waaronder aanbiedingen van de VS aan de EU, volgens de praktijk die voor alle 
internationale handelsbesprekingen binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie 
gebruikelijk is, en te bevorderen dat de verschillende belanghebbende partijen, met name 
maatschappelijke organisaties en consumentenbonden, in grotere mate aan het 
onderhandelingsproces deelnemen;

12. vraagt de Commissie erop toe te zien dat de lijst van TTIP-documenten op haar speciale 
website "handelspolitiek" toegankelijk is, alomvattend en gedegen, en de toegang tot deze 
informatie te vergemakkelijken door regelmatig te spreken met vakbonden, ngo's en 
maatschappelijke organisaties; onderstreept dat de belangrijkste documenten, vooral die 
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over de onderhandelingspositie van de EU, beschikbaar moeten zijn in alle officiële 
Europese talen, zodat alle Europese burgers er daadwerkelijk toegang toe hebben en ook 
volledig kunnen begrijpen;

13. vraagt de Commissie het Europees Parlement onverwijld en volledig informeren over alle 
fasen van de procedure, overeenkomstig het arrest van het HJEU in zaak C-358/11; vraagt 
de Commissie tevens erop toe te zien dat alle leden van het Europees Parlement toegang 
hebben tot alle documenten met beperkte verspreiding en dat de geconsolideerde teksten 
worden opgenomen in de lijst van documenten die door de leden van het Europees 
Parlement kunnen worden geraadpleegd;

14. betreurt dat het verzoekschrift dat door anderhalf miljoen Europeanen is ingediend, door 
de Europese Commissie niet als een "Europees burgerinitiatief" is aangemerkt wegens de 
beperkingen van het wetgevingskader voor het burgerinitiatief; betreurt dat deze 
beperkingen per saldo inhouden dat een Europees burgerinitiatief ten aanzien van 
handelskwesties pas ontvankelijk kan zijn na inwerkingtreding van een 
handelsovereenkomst, en dat Europese burgerinitiatieven gericht op het beïnvloeden van 
lopende handelsbesprekingen in het huidige wetgevingskader niet mogelijk zijn;

15. is van mening dat het algemeen belang niet toelaat dat gegevensbescherming wordt 
gebruikt als automatische verhinderingsgrond voor publieke toetsing van lobbyactiviteiten 
rond het TTIP, en dat aan overwegingen van gegevensbescherming ook tegemoet kan 
worden gekomen door de deelnemers die voor besprekingen zijn uitgenodigd, mee te 
delen dat hun namen bekend zullen worden gemaakt, en door duidelijk te maken dat het 
TTIP geen afbreuk mag doen aan het recht van de EU-burger op digitale zelfbeschikking 
of aan de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het 
bijzonder rekening moet houden met het arrest van het Europese Hof van Justitie (C-
132/12) inzake het "recht om te worden vergeten" en met de algemene verordening 
gegevensbescherming; vraagt de Commissie erop toe te zien dat gegevensbescherming 
niet in de onderhandelingen wordt betrokken met het oog op de naleving van de artikelen 
7 en 8 of van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

16. wijst op de gevoeligheid van sommige onderhandelingsgebieden waar geen compromissen 
mogen worden aanvaard, zoals de landbouw, waar de Europese Unie en de Verenigde 
Staten uiteenlopende opvattingen huldigen omtrent genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo's), etiketteringsvoorschriften, klonen, milieuvoorschriften en alle andere normen voor 
diergezondheid en gezondheid van de consument; spoort de Commissie ertoe aan in dit 
kader de "positieve lijst" te hanteren, een eerste vereiste voor duidelijkheid ten behoeve 
van alle belanghebbenden; verlangt daarom dat deze gebieden niet worden onderworpen 
aan samenwerking op regelgevingsgebied of eventuele extra regels inzake sanitaire en 
fytosanitaire normen en technische handelsbelemmeringen dringt erop aan dat er in de 
gevallen waarin nu al handelsverkeer in gevoelige sectoren plaatsvindt, zoals bij ggo's, 
duidelijke etiketteringsvoorschriften komen die de keuzemogelijkheid voor de consument 
versterken;

17. onderstreept de hoge mate van publieke aandacht die op de overeenkomst is gevestigd als 
gevolg van de verzoekschriften, waarin grote bezorgdheid werd uitgesproken over de 
transparantie van de onderhandelingen en de nadelige effecten op de rechten van 
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werknemers en openbare diensten, zoals gezondheidszorg, sociale diensten, onderwijs, 
water en sanitaire voorzieningen; 

18. verzoekt de Commissie zich er uitdrukkelijk toe te verbinden de normen op het gebied van 
voedselveiligheid, gezondheid van mens en dier en dierenwelzijn, zoals gedefinieerd in de 
EU-wetgeving, te handhaven en de grondwaarden van de EU, zoals het 
voorzorgsbeginsel, de erkenning van dieren als wezens met gevoel, zoals vastgelegd in 
artikel 13 VWEU, en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, niet te 
ondermijnen maar te eerbiedigen;

19. vraagt de Commissie te verhinderen dat producten die niet zijn geproduceerd in 
overeenstemming met de EU-normen voor voedselveiligheid, de gezondheid van mens en 
dier en dierenwelzijn in de EU op de markt worden gebracht;

20. verzoekt de Europese Commissie ervoor te zorgen dat producten zoals ggo's of producten 
afkomstig van gekloonde dieren en hun nakomelingen of die stoffen bevatten die 
verboden zijn in de EU niet op de EU-markt of in de Europese voedselketen 
terechtkomen;

21. benadrukt dat consumentenbescherming en naleving van hogere Europese kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor voedingswaren en producten, de hoogste normen voor 
milieubescherming en de strengste controles van industriële emissies in de EU en de VS, 
evenals passende waarborgen om gegevens van burgers te beschermen, in de TTIP-
onderhandelingen centraal moeten staan, hetgeen onder meer impliceert:

- volledige transparantie en openbare toegankelijkheid van de klinische gegevens van 
klinische proeven voor geneesmiddelen;

- volledige transparantie en openbare toegankelijkheid van de klinische gegevens van 
klinisch onderzoek voor medische apparatuur;

- bescherming van het leven en de gezondheid van mens, dier en plant via respect en 
eerbiediging van de gevoeligheden en fundamentele waarden van elke kant, zoals het 
voorzorgsprincipe van de EU,

en onderstreept dat de onderhandelaars binnen het kader van het TTIP over 
gegevensbescherming geen toezeggingen mogen doen zolang de wetgeving op dat gebied 
die op dit moment in de EU en de VS in voorbereiding is, nog niet gereed is;

22. benadrukt dat respect voor de soevereiniteit van elke staat en de soevereiniteit van de 
Europese Unie zelf om wetgeving uit te vaardigen en de economie te reguleren centraal 
moet staan in de TTIP-onderhandelingen; 

23. verzoekt de Commissie om aan te geven hoe en wanneer zij uitvoering zal geven aan de 
respectieve maatregelen die hier worden voorgesteld, en hoe zij  aan de hierboven 
genoemde verzoekschriften gevolg denkt te geven. stelt dat nu de onderhandelingen nog 
lopen, het goed zou zijn als de Commissie hieraan binnen twee maanden gevolg zou 
kunnen geven, d.w.z. voor 31 mei 2015;
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24. merkt op dat de Europese Commissie in totaal bijna 150 000 reacties kreeg op haar 
openbare raadpleging inzake investeringsbescherming en de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten in het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap, 
en 97 % van de respondenten gekant is tegen de opname van ISDS in het TTIP; 
onderstreept dat de verenigbaarheid van ISDS met het EU-stelsel van rechtsbedeling, en 
met name de kwestie van eerbiediging van de rechtsmacht van het HvJEU en van het 
reguleringsrecht van nationale regeringen, door de respondenten algemeen als 
problematisch wordt gezien; wijst erop dat veel reacties ongebruikelijkerwijs van 
individuele respondenten afkomstig waren, waaruit blijkt in welke mate het publiek zich 
met het TTIP bezighoudt, en dat sommige respondenten, zoals vakbonden of grote 
maatschappelijke organisaties, namens hun individuele leden spreken die getalsmatig het 
totale aantal feitelijke respondenten verre overtreffen; beklemtoont dat bepalingen inzake 
investeringsbescherming de mogelijkheid voor de staten tot reguleren moeten garanderen, 
en gelooft in dit verband dat het HvJEU exclusieve rechtsmacht moet behouden over de 
definitieve uitlegging van het EU-recht.
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