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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt ii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ii) te benadrukken dat de TTIP-

onderhandelingen betrekking hebben op 

drie hoofdterreinen - een ambitieuze 

verbetering van de markttoegang (voor 

goederen, diensten, investeringen en 

overheidsopdrachten op alle 

bestuursniveaus), het terugdringen van 

non-tarifaire handelsbelemmeringen en 

compatibeler maken van de 

regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 

van gemeenschappelijke regels voor de 

omgang met gezamenlijke mondiale 

handelsproblemen en -kansen - en dat al 

deze terreinen even belangrijk zijn en een 

plaats moeten krijgen in een globaal 

pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 

moet aan beide zijden van de Atlantische 

Oceaan bindend zijn op alle 

overheidsniveaus, de overeenkomst moet 

ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 

duurzaam en op basis van wederkerigheid 

worden opengesteld en dat de handel in de 

praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 

bijzondere aandacht uit te gaan naar 

structurele maatregelen om een grotere 

trans-Atlantische samenwerking te 

bewerkstelligen, met instandhouding van 

regelgevingsnormen en 

consumentenbescherming en onder 

voorkoming van sociale, fiscale en 

ecologische dumping; 

(ii) te benadrukken dat de TTIP-

onderhandelingen betrekking hebben op 

drie hoofdterreinen - een ambitieuze 

verbetering van de markttoegang (voor 

goederen, diensten, investeringen en 

overheidsopdrachten op alle 

bestuursniveaus), het terugdringen van 

non-tarifaire handelsbelemmeringen en 

compatibeler maken van de 

regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 

van gemeenschappelijke regels voor de 

omgang met gezamenlijke mondiale 

handelsproblemen en -kansen - en dat al 

deze terreinen even belangrijk zijn en een 

plaats moeten krijgen in een globaal 

pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 

moet aan beide zijden van de Atlantische 

Oceaan bindend zijn op alle 

overheidsniveaus, de overeenkomst moet 

ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 

duurzaam en op basis van wederkerigheid 

worden opengesteld en dat de handel in de 

praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 

bijzondere aandacht uit te gaan naar 

structurele maatregelen om een grotere 

trans-Atlantische samenwerking te 

bewerkstelligen, met instandhouding van 

regelgevingsnormen, 

consumentenbescherming en autonomie 

inzake begrotingsbeleid en onder 

voorkoming van sociale en 

milieudumping; 
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