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3.6.2015 A8-0175/4 

Amendement  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat onzeker is hoe en 

in welke mate het TTIP van invloed zal 

zijn op de ontwikkelingslanden, en dat er 

gelegenheden nodig zijn om met deze 

landen in dialoog te treden over de 

gevolgen van het TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Amendement  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  G bis. overwegende dat er verschillen 

bestaan tussen de regelgevingsstelsels van 

de EU en de VS op het gebied van de 

bescherming van de volksgezondheid en 

het milieu, welke voortvloeien uit 

cultuurverschillen op juridisch en politiek 

gebied en verschillende benaderingen, 

beleidsdoelstellingen en methoden voor 

risicoanalyse weerspiegelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Amendement  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  G ter. overwegende dat uitsluitend 

sterkere compatibiliteit op 

regelgevingsgebied kan worden 

verwezenlijkt zonder dat de huidige en 

toekomstige EU-normen op het gebied 

van gezondheid en milieu in gevaar 

worden gebracht, door een duidelijk 

onderscheid te maken tussen de gebieden 

waarop de doelstellingen en 

beschermingsniveaus vergelijkbaar zijn 

en de gebieden waarop deze van elkaar 

verschillen; overwegende dat op de 

gebieden waarop de doelstellingen en 

beschermingsniveaus vergelijkbaar zijn, 

gemeenschappelijke benaderingen of 

wederzijde erkenning kunnen worden 

ingesteld; overwegende dat op gebieden 

waarop de beschermingsniveaus duidelijk 

van elkaar verschillen, de samenwerking 

moet worden gericht op informatie-

uitwisseling of opwaartse harmonisatie; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Amendement  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat algemeen wordt 

aangenomen dat de Toxic Substances 

Control Act (TSCA) van de VS en de 

REACH-verordening fundamenteel van 

aard verschillen, en dat het TTIP daarom 

geen harmonisatie van beide stelsels 

beoogt; overwegende dat de 

onderhandelingen echter betrekking 

hebben op toekomstige samenwerking 

betreffende de tenuitvoerlegging van 

REACH, ondanks sterk uiteenlopende 

standpunten over het risicobeheer van 

chemische stoffen en het fundamentele 

bezwaar van de VS tegen REACH; 

overwegende dat er geen voordeel valt te 

behalen uit samenwerking betreffende de 

tenuitvoerlegging van deze uiteenlopende 

rechtskaders; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Amendement  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat de kosten voor 

geneesmiddelen naar schatting 1,5 % van 

het Europese bbp vertegenwoordigen, en 

dat een uit het TTIP voortvloeiende 

grotere bescherming van de intellectuele 

eigendom derhalve een negatief effect kan 

hebben op de kosten voor de 

gezondheidszorg; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Amendement  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I ter. overwegende dat de EU en de VS op 

het gebied van de terugdringing van de 

gemiddelde emissies van broeikasgassen 

door lichte bedrijfsvoertuigen, sterk 

verschillen in de aanpak van de 

regelgeving hiervoor, het beginpunt van 

de gemiddelde emissies en hun 

ambitieniveau; overwegende dat dit 

gebied derhalve niet moet worden 

onderworpen aan wederzijdse erkenning; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Amendement  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N bis. overwegende dat wordt gevreesd dat 

de ontwerpbepalingen betreffende 

samenwerking op regelgevingsgebied 

inzake handelingen die aanzienlijke 

gevolgen hebben of naar verwachting 

zullen hebben op de handel en 

investeringen tussen de EU en de VS: 

– de VS formele rechten toekennen met 

betrekking tot uitvoeringshandelingen die 

moeten worden goedgekeurd 

overeenkomstig artikel 291 VWEU, terwijl 

het Europees Parlement op geen enkele 

manier het recht heeft controle uit te 

oefenen met betrekking tot 

uitvoeringshandelingen; 

– de VS het recht toekennen samen te 

werken met regelgevende instanties in het 

kader van de aanneming door de lidstaten 

van nationale wetgeving en onder andere 

gezamenlijk onderzoek te doen naar 

mogelijke manieren om compatibiliteit op 

regelgevingsgebied te bevorderen; 

– het voor de EU de facto moeilijker 

zouden kunnen maken om de minimale 

gemeenschappelijke basis van 

internationale instrumenten te overstijgen 

vanwege haar verbintenissen betreffende 

internationale samenwerking op 

regelgevingsgebied en de implementatie 

van de internationale instrumenten 
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waaraan zij heeft bijgedragen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Amendement  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N ter. overwegende dat de wetgevers en 

regelgevers van de EU en de VS de 

broeikasgasemissies en de 

klimaatverandering op zeer uiteenlopende 

manieren hebben aangepakt; 

overwegende dat het aanpakken van de 

aanzienlijke dreigingen die voortvloeien 

uit de klimaatverandering, en het in stand 

houden van het goedgekeurde 

klimaatbeleid voorrang moeten hebben 

boven het stimuleren van de handel; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Amendement  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. beveelt de Commissie, in de context van 

de lopende TTIP-onderhandelingen, het 

volgende aan: 

1. verzoekt de Commissie de lopende 

TTIP-onderhandelingen stop te zetten 

totdat de parlementen van de lidstaten 

geraadpleegd zijn en het 

onderhandelingsmandaat van de Raad 

van 18 juni 2013 bevestigd hebben: 

 (de rest van paragraaf 1 wordt geschrapt) 

Or. en 

 

 


