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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 resolutie van 23 mei 2013 over de handels- en investeringsbesprekingen van 
de EU met de Verenigde Staten van Amerika1,

– 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),

A. overwegende dat de Commissie op dit moment namens de Europese Unie
onderhandelingen voert met de Verenigde Staten over een veelomvattende overeenkomst 
voor een handels- en investeringspartnerschap (trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap – TTIP);

B. overwegende dat de TIPP tot doel heeft het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te doen toenemen;

C. overwegende dat deze onderhandelingen een ongekend grote belangstelling onder het 
publiek hebben gewekt, gezien de mogelijke economische, sociale en politieke weerslag 
van de TTIP;

D. overwegende dat de Commissie verzoekschriften een aantal verzoekschriften heeft 
ontvangen waarin bezwaren tegen het handelsverdrag EU-VS (TTIP) worden ingebracht; 
overwegende dat de belangrijkste bezwaren betrekking hebben op de risico's rond de 
kwaliteit van ingevoerde voedingswaren, informatie die door de VS zou worden vergaard 
omtrent natuurlijke personen en rechtspersonen (het recht van EU-burgers op "digitale 
zelfbeschikking"), transparantie, economische effecten, en de bescherming van 
investeerders via de regeling geschillenbeslechting tussen investeerder en staatsoverheid 
(ISDS);

1. onderstreept dat het belangrijk is de handelsbetrekkingen en de bilaterale investeringen 
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika tot grotere ontwikkeling te 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0227.
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brengen om groei en werkgelegenheid te bevorderen en nieuwe economische kansen te 
scheppen;

2. begroet met instemming de beoogde vermindering van onnodige en niet- compatibele 
regelgeving die het goederen- en dienstenverkeer tussen de VS en de EU belemmert, zoals 
dubbele procedures, tegenstrijdige productvoorschriften en dubbele keuringen;

3. wijst erop dat het compatibel maken van regelgeving niet ten koste mag gaan van het recht 
van de verdragspartijen om regelend te blijven optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving, het milieu en de culturele diversiteit;

4. hecht groot belang aan het mobiliteitspakket, want beschouwt de visumversoepeling voor 
Europese aanbieders van goederen en diensten als een van de belangrijkste aspecten 
waardoor de TTIP-overeenkomst maximaal voordeel kan opleveren;

5. waardeert het ten zeerste dat de Commissie zich werkelijke inspanning heeft getroost om 
de TTIP-onderhandelingen transparanter te maken, vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-onderhandelingen (1103/13 CL 1);

6. stelt dat met een proactievere aanpak door de Commissie op het punt van transparantie de 
onderhandelingen in de ogen van de burgers aan legitimering zouden winnen, en spoort de 
Commissie aan documenten te publiceren en vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek" beschikbaar is, alles omvat;

8. is van mening dat de TTIP geen afbreuk mag doen op het recht van de EU-burger op 
digitale zelfbeschikking of aan de naleving van de Europese wetgeving inzake 
gegevensbescherming;

9. wijst op de gevoeligheid van sommige onderhandelingsgebieden, zoals de landbouw, waar 
de Europese Unie en de Verenigde Staten verschillende opvattingen huldigen omtrent 
genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), klonen en gezondheid van de consument;

10. onderstreept dat consumentenbescherming en naleving van hogere Europese 
kwaliteitsnormen voor voedingswaren en producten in de TTIP-onderhandelingen centraal 
moeten staan.


