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3.6.2015 A8-0175/14 

Amendement  14 

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 – letter b – punt xi bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (xi bis) een voorstel voor een richtlijn 

tegen grondslaguitholling en 

winstverschuiving (BEPS) in te dienen, 

rekening houdend met het werk van de 

OESO, om een einde te maken aan de 

schadelijke concurrentie door bedrijven, 

en met name multinationals, die hun 

mondiale belastingpositie, vaak over de 

Atlantische Oceaan heen, zodanig 

organiseren dat zij hun winsten kunnen 

verschuiven naar jurisdicties met lagere 

belastingen; ervoor te zorgen dat 

"offshore"-fondsen waarvan de 

beheerders aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan actief zijn, worden 

verplicht hun hoofdkantoor "onshore" te 

vestigen; onmiddellijk actie te 

ondernemen om een automatische 

uitwisseling van informatie en 

verslaglegging per land over 

belastingaangelegenheden tot stand te 

brengen, met uitzondering van kmo's; een 

definitie en een lijst van 

belastingparadijzen vast te stellen op 

EU-niveau, rekening houdend met het 

werk van de OESO; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Amendement  15 

Helga Trüpel, 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 – letter b – punt xviii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xviii) in volledige overeenstemming met 

het UNESCO-Verdrag betreffende de 

bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen in de 

overeenkomst te waarborgen dat de 

partijen het recht behouden om 

maatregelen (met name van regelgevende 

en/of financiële aard) te nemen of te 

handhaven met betrekking tot de 

bescherming of bevordering van culturele 

en taalkundige verscheidenheid, in 

overeenstemming met de relevante 

artikelen van het VWEU, alsook van de 

persvrijheid en de mediapluriformiteit, 

ongeacht de gebruikte technologie of het 

gebruikte distributieplatform, en rekening 

te houden met het feit dat de audiovisuele 

sector uitdrukkelijk buiten het door de 

lidstaten aan de Europese Commissie 

verleende mandaat valt; 

(xviii) via een juridisch bindende 

algemene clausule die op de gehele 

overeenkomst van toepassing is, en in 

volledige overeenstemming met het 

UNESCO-Verdrag betreffende de 

bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen te 

waarborgen dat de partijen het recht 

behouden om maatregelen (met name van 

regelgevende en/of financiële aard) te 

nemen of te handhaven met betrekking tot 

de bescherming of bevordering van 

culturele en taalkundige verscheidenheid, 

in overeenstemming met de relevante 

artikelen van het VWEU, alsook van de 

persvrijheid en de mediapluriformiteit, 

ongeacht de gebruikte technologie of het 

gebruikte distributieplatform, en rekening 

te houden met het feit dat de audiovisuele 

sector uitdrukkelijk buiten het door de 

lidstaten aan de Europese Commissie 

verleende mandaat valt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Amendement  16 

Helga Trüpel, 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 – letter b – punt xx bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (xx bis) met een algemene clausule het 

recht van de EU-lidstaten te garanderen 

om maatregelen in verband met de 

verstrekking van alle onderwijs- en 

culturele diensten die zonder 

winstoogmerk worden geleverd en/of 

waarvoor (gedeeltelijk) 

overheidsfinanciering of enige vorm van 

staatssteun wordt ontvangen, vast te 

stellen of te handhaven, en erop toe te 

zien dat met particuliere middelen 

gefinancierde buitenlandse 

dienstverleners aan dezelfde kwaliteits- en 

accrediteringseisen voldoen als 

binnenlandse dienstverleners; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Amendement  17 

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 – letter c – punt i bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (i bis) in het bijzonder te specificeren 

welke landbouwsectoren en -subsectoren 

worden uitgesloten van de samenwerking 

op regelgevingsgebied binnen het TTIP, 

waaronder gevoelige gebieden waarop de 

wetgeving van de EU en die van de VS 

sterk van elkaar verschillen, zoals (maar 

niet uitsluitend) de wetgeving inzake 

dierenwelzijn, genetisch gemodificeerde 

organismen, klonen en nakomelingen van 

klonen, het bleken van kippenkarkassen 

met chloor, groeihormonen in de vlees- en 

melkproductie, antibiotica in de 

veehouderij, landbouwchemicaliën en 

gewasbeschermingsmiddelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Amendement  18 

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 

Paragraaf 1 – letter c – punt i ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (i ter) verzoekt de Commissie de volgende 

regelgevingsmaatregelen of normen als 

fundamenteel te beschouwen en te 

erkennen dat deze onverlet moeten 

worden gelaten: 

 - verboden op werkzame stoffen en 

EU-maximumwaarden voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen, 

 - regelgevingsmaatregelen ten aanzien 

van hormoonontregelaars, 

 - de geïntegreerde EU-aanpak op het 

gebied van voedselveiligheid, met inbegrip 

van bepalingen inzake dierenwelzijn, 

 - toepassing van de EU-wetgeving inzake 

voedselinformatie voor de consument, 

 - de tenuitvoerlegging van Verordening 

(EU) nr. 536/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende 

klinische proeven met geneesmiddelen 

voor menselijk gebruik, en met name de 

eis dat er van alle klinische proeven 

volledige klinische onderzoeksrapporten 

worden gepubliceerd in een openbaar 

toegankelijke gegevensbank zodra de 

vergunningsprocedure is afgerond, 

 - de bevoegdheid van de lidstaten met 

betrekking tot de organisatie van hun 

gezondheidsstelsel, met inbegrip van de 

prijsstelling en vergoeding van 
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geneesmiddelen evenals de toegang tot 

geneesmiddelen, 

 - beperkingen ten aanzien van de 

ingrediënten in cosmetische producten en 

het verbod op dierproeven in verband met 

cosmetische ingrediënten en 

eindproducten, 

 - het EU-beleid op het gebied van 

hernieuwbare energie, groene technologie 

en de verwezenlijking van de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU, 

 - maatregelen om de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen terug te dringen, en 

EU- en/of internationale processen die 

toewerken naar het koolstofvrij maken 

van het vervoer, 

 - eisen inzake een ecologisch ontwerp 

voor energieverbruikende producten; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Amendement  19 

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 

Paragraaf 1 – letter c – punt ii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (ii bis) te erkennen dat er op de gebieden 

waarop de voorschriften van de EU en de 

VS sterk van elkaar verschillen, geen 

overeenstemming zal worden bereikt, 

zoals op het gebied van de openbare 

gezondheidszorg, ggo's, het gebruik van 

hormonen in de rundvleessector, REACH 

en de tenuitvoerlegging ervan, en het 

klonen van dieren voor 

landbouwdoeleinden, en dan ook niet over 

deze onderwerpen te onderhandelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Amendement  20 

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 – letter d – punt iii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 

milieunormen niet beperkt blijven tot het 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling, maar ook worden 

geïntegreerd in andere delen van de 

overeenkomst, zoals die over 

investeringen, de handel in diensten, 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

overheidsopdrachten; 

(iii) ervoor te zorgen dat de arbeids- en 

milieunormen niet beperkt blijven tot het 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling, maar ook worden 

geïntegreerd in andere delen van de 

overeenkomst, zoals die over 

investeringen, de handel in diensten, 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

overheidsopdrachten; ervoor zorgen dat de 

handel en investeringen niet worden 

gestimuleerd door de arbeidswetgeving uit 

te kleden; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Amendement  21 

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 – letter d – punt vii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (vii bis) ervoor te zorgen dat de 

doelstelling om de uitstoot van 

broeikasgassen in de EU tot 2050 met 

95 % te verminderen in aanmerking wordt 

genomen tijdens de onderhandelingen 

over het TTIP, en er daarom met klem op 

te wijzen dat ambitieuze en bindende 

gemeenschappelijke maatregelen met het 

oog op energie-efficiëntie en -besparing 

en de bevordering van het gebruik van 

hernieuwbare bronnen de in economisch 

en milieuopzicht meest duurzame opties 

zijn om deze doelstelling te 

verwezenlijken; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Amendement  22 

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 – letter d – punt viii bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (viii bis) ervoor te zorgen dat brandstoffen 

met bijzonder hoge broeikasgasemissies, 

zoals uit schaliegas afkomstig vloeibaar 

aardgas (LNG) en uit teerzand gewonnen 

ruwe olie, worden geweerd van de 

EU-markt, aangezien anders de 

internationale klimaatverbintenissen in 

het gedrang zouden komen, niet zou 

worden voldaan aan de 

EU-klimaatwetgeving en -doelstellingen, 

de aanbevelingen betreffende 

onconventionele brandstoffen zouden 

worden ondermijnd en inbreuk zou 

worden gemaakt op de richtlijn 

betreffende brandstofkwaliteit; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Amendement  23 

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 – letter d – punt xvi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xvi) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 

ambitieus en modern hoofdstuk wordt 

opgenomen over welomschreven gebieden 

van intellectueel eigendomsrecht, 

waaronder erkenning en sterkere 

bescherming van geografische 

aanduidingen, dat beantwoordt aan een fair 

en efficiënt beschermingsniveau, zonder 

dat dit de EU afhoudt van de 

noodzakelijke hervorming van haar 

auteursrechtstelsel, en dat een eerlijk 

evenwicht oplevert tussen intellectuele 

eigendom en algemeen belang, met name 

waar het gaat om behoud van toegang tot 

betaalbare geneesmiddelen, door 

voortgezette steun aan de TRIPS-

flexibiliteiten; 

(xvi) ervoor te zorgen dat in het TTIP een 

ambitieus, evenwichtig en modern 

hoofdstuk wordt opgenomen over 

welomschreven gebieden van intellectueel 

eigendomsrecht, waaronder erkenning en 

sterkere bescherming van geografische 

aanduidingen, dat beantwoordt aan een fair 

en efficiënt beschermingsniveau, en dat 

een eerlijk evenwicht oplevert tussen 

intellectuele eigendom en algemeen 

belang, met name waar het gaat om behoud 

van toegang tot betaalbare geneesmiddelen, 

door voortgezette steun aan de TRIPS-

flexibiliteiten; niet in onderhandeling te 

treden over het auteursrecht, 

handelsmerken en octrooien, aangezien 

noch de EU noch de lidstaten een besluit 

hebben genomen over een omvattende 

harmonisatie van de intellectuele-

eigendomsrechten; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Amendement  24 

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 – letter e – punt i 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(i) door te gaan met de inspanningen om de 

transparantie bij de onderhandelingen te 

vergroten door meer 

onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 

maken voor het algemene publiek, en de 

aanbevelingen van de Europese 

Ombudsman over te nemen, met name ten 

aanzien van de regels inzake publieke 

toegang tot documenten;  

(i) door te gaan met de inspanningen om de 

transparantie bij de onderhandelingen te 

vergroten door meer 

onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 

maken voor het algemene publiek, o.a. alle 

onderhandelingsteksten van de EU die de 

Commissie nu al deelt met de lidstaten en 

het Parlement, en de aanbevelingen van de 

Europese Ombudsman over te nemen, met 

name ten aanzien van de regels inzake 

publieke toegang tot documenten; is de 

vaste mening toegedaan dat met 

betrekking tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied alle geconsolideerde 

onderhandelingsteksten openbaar moeten 

worden gemaakt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Amendement  25 

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 – letter e – punt iii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(iii) een nog nauwere dialoog aan te gaan 

met de lidstaten, die verantwoordelijk 

waren voor het onderhandelingsmandaat 

aan de Commissie voor onderhandelingen 

met de VS, om deze actief te betrekken bij 

het beter communiceren van de 

werkingssfeer en de mogelijke voordelen 

van de overeenkomst voor de Europese 

burger, zoals vastgelegd in de op 20 maart 

2015 goedgekeurde conclusies van de 

Raad, om voor een breed, objectief 

openbaar debat over TTIP in Europa te 

zorgen, teneinde in te gaan op de echte 

zorgen die rond de overeenkomst leven; 

(iii) een nog nauwere dialoog aan te gaan 

met de lidstaten, om deze actief te 

betrekken bij het naar waarheid 

communiceren van de werkingssfeer en de 

mogelijke gevolgen van de overeenkomst 

voor de Europese burger, zoals vastgelegd 

in de op 20 maart 2015 goedgekeurde 

conclusies van de Raad, om in te gaan op 

de echte zorgen die rond de overeenkomst 

leven; 

Or. en 

 

 


