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3.6.2015 A8-0175/28 

Amendement  28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de artikelen 168 en 191 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, en in het bijzonder het 

voorzorgsbeginsel zoals bedoeld in artikel 

191, lid 2, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Amendement  29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat voorzitter Juncker in 

zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 

heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 

dat de jurisdictie van rechtbanken in de 

lidstaten wordt ingeperkt door speciale 

regelingen voor geschillen over 

investeringen; overwegende dat, nu de 

resultaten van de openbare raadpleging 

over investeringsbescherming en ISDS in 

het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 

tussen de drie Europese instellingen, met 

deelname van het maatschappelijk 

middenveld en ondernemingen, een proces 

van reflectie waarin rekening wordt 

gehouden met de bijdragen aan de gang is 

over de vraag hoe investeringsbescherming 

en gelijke behandeling van investeerders 

het best kunnen worden gerealiseerd, 

waarbij de staten het recht behouden een en 

ander te reguleren; 

P. overwegende dat voorzitter Juncker in 

zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 

heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 

dat de jurisdictie van rechtbanken in de 

lidstaten wordt ingeperkt door speciale 

regelingen voor geschillen over 

investeringen; overwegende dat, nu de 

resultaten van de openbare raadpleging 

over investeringsbescherming en ISDS in 

het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 

tussen de drie Europese instellingen, met 

deelname van het maatschappelijk 

middenveld en ondernemingen, een proces 

van reflectie, waarin rekening wordt 

gehouden met het feit dat 97% van de 

bijdragen de opname van ISDS in het 

TTIP verwierp, aan de gang is over de 

vraag hoe investeringsbescherming en 

gelijke behandeling van investeerders het 

best kunnen worden gerealiseerd, waarbij 

de staten het recht behouden een en ander 

te reguleren; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Amendement  30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging P bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 P bis. 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 

bezorgdheid over het TTIP tot uitdrukking 

wordt gebracht; 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 
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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; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Amendement  31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-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: 

De rest van paragraaf 1 wordt geschrapt. 

1. verzoekt de Commissie de lopende 

TTIP-onderhandelingen op te schorten. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Amendement  32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt v bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (v bis) erop toe te zien dat het TTIP niet 

gebruikt wordt voor het verwezenlijken 

van de doelstellingen van het buitenlands 

beleid van de EU of om staten te dwingen 

hun soevereiniteit ondergeschikt te maken 

aan het handelsbeleid; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Amendement  33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

namens de EFDD-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 v 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(v) de markttoegang voor diensten uit te 

breiden volgens de aanpak van een 

"hybride lijst", waarbij voor markttoegang 

een "positieve lijst" geldt waarop de 

diensten die voor buitenlandse bedrijven 

worden opengesteld uitdrukkelijk worden 

vermeld en nieuwe diensten worden 

uitgesloten, met garantie dat eventuele 

standstill- en aanpassingsclausules alleen 

gelden voor non-discriminatiebepalingen 

en voldoende flexibiliteit bieden om 

diensten van algemeen economisch belang 

weer onder overheidscontrole te brengen 

alsook om rekening te houden met de 

opkomst van nieuwe en innovatieve 

diensten; voor nationale behandeling 

wordt daarentegen de aanpak van een 

"negatieve lijst" gevolgd; 

(v) ervoor te zorgen dat onderhandelingen 

over de liberalisering van diensten 

volledig aan de hand van een benadering 

van "positieve lijsten" worden gevoerd, 

zowel voor markttoegang als voor 

nationale behandeling, zoals in de 

vrijhandelsovereenkomst EU-Korea van 

toepassing is; er door middel van een 

horizontale clausule voor te zorgen dat 

openbare autoriteiten de mogelijkheid 

behouden om opnieuw overheidscontrole 

te nemen over geliberaliseerde diensten 

van algemeen economisch belang; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Amendement  34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

namens de EFDD-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 vi 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(vi) tijdens de onderhandelingen moet 

terdege aandacht besteed worden aan de 

huidige Amerikaanse beperkingen op de 

door Europese bedrijven aangeboden zee- 

en luchtvervoersdiensten, die worden 

veroorzaakt door Amerikaanse wetgeving 

zoals de Jones Act, de Foreign Dredging 

Act, de Federal Aviation Act en de US Air 

Cabotage Law, en in verband met 

kapitaalbeperkingen ten aanzien van 

buitenlandse zeggenschap over 

luchtvaartmaatschappijen, welke 

beperkingen een ernstige belemmering 

vormen voor de markttoegang van 

bedrijven uit de EU en voor innovatie in de 

VS zelf, en dus moeten worden 

weggenomen; 

(vi) de huidige Amerikaanse beperkingen 

op de door Europese bedrijven aangeboden 

zee- en luchtvervoersdiensten, die worden 

veroorzaakt door Amerikaanse wetgeving 

zoals de Jones Act, de Foreign Dredging 

Act, de Federal Aviation Act en de US Air 

Cabotage Law, en in verband met 

kapitaalbeperkingen ten aanzien van 

buitenlandse zeggenschap over 

luchtvaartmaatschappijen, welke 

beperkingen een ernstige belemmering 

vormen voor de markttoegang van 

bedrijven uit de EU en voor innovatie in de 

VS zelf, in te trekken, als voorwaarde 

voor het bereiken van een akkoord over 

een ontwerp-TTIP-tekst; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Amendement  35 

William (The Earl of) Dartmouth 

namens de EFDD-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 vi bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (vi bis) de National Health Service (NHS) 

van het Verenigd Koninkrijk volledig uit 

te zonderen van alle TTIP-bepalingen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Amendement  36 

William (The Earl of) Dartmouth 

namens de EFDD-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 vi ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (vi ter) de National Health Service (NHS) 

van het Verenigd Koninkrijk volledig van 

het TTIP uit te zonderen, als onderdeel 

van de onderhandelingen over 

markttoegang, en wel op dusdanige wijze 

dat deze uitzondering door geen enkele 

geschillenregeling die uit het TTIP kan 

voortkomen, kan worden aangetast; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Amendement  37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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 A8-0175/38 

Amendement  38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

namens de EFDD-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 

en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 

maatregelen tegen technische 

handelsbelemmeringen (THB) uit te gaan 

van de centrale beginselen van de 

multilaterale overeenkomsten ter zake en 

de Europese sanitaire en fytosanitaire 

normen en procedures te beschermen; 

zich in de eerste plaats te richten op de 

eliminatie of aanzienlijke terugdringing 

van buitensporig belastende SFS-

maatregelen met inbegrip van verwante 

invoerprocedures; in het bijzonder ervoor 

te zorgen dat goedkeuringen vooraf, 

verplichte protocollen of inspecties voor 

de inklaring niet als permanente 

invoermaatregel worden toegepast; meer 

transparantie en openheid te bereiken, 

wederzijdse erkenning van equivalente 

normen, de uitwisseling van beproefde 

methoden, een intensievere dialoog tussen 

de regelgevers en belanghebbenden en het 

versterken van de samenwerking in de 

internationale normalisatie-instellingen; in 

de onderhandelingen over SFS- en THB-

maatregelen te verzekeren dat de strenge 

normen die in de EU zijn ingesteld ter 

waarborging van de voedselveiligheid, het 

leven en de gezondheid van mens, dier en 

plant op geen enkele manier worden 

(ii) meer transparantie en openheid te 

bereiken, wederzijdse erkenning van 

equivalente normen, de uitwisseling van 

beproefde methoden, een intensievere 

dialoog tussen de regelgevers en 

belanghebbenden en het versterken van de 

samenwerking in de internationale 

normalisatie-instellingen; in de 

onderhandelingen over SFS- en THB-

maatregelen te verzekeren dat de strenge 

normen die in de EU zijn ingesteld ter 

waarborging van de voedselveiligheid, het 

leven en de gezondheid van mens, dier en 

plant op geen enkele manier worden 

afgezwakt; 
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afgezwakt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Amendement  39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

namens de EFDD-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) ervoor te zorgen dat het TTIP niet 

gebruikt wordt om een mondiaal 

regelgevingsregime te creëren onder het 

mom van regelgevingsharmonisatie of 

middels een andere benaming, aangezien 

harmonisatie in de regelgeving negatieve 

uitwerkingen heeft op kmo's en tot 

concurrentieverstoring leidt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Amendement  40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

namens de EFDD-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 xiv 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xiv) ervoor te zorgen dat de bepalingen 

inzake investeringsbescherming beperkt 

blijven tot de fase na de vestiging en 

gericht zijn op nationale behandeling, 

meestbegunstigingsbehandeling, non-

discriminatie, een eerlijke en billijke 

behandeling, en bescherming tegen 

directe en indirecte onteigening, inclusief 

het recht op snelle, passende en 

doeltreffende schadevergoeding; de 

beschermingsnormen en de definities van 

investeerder en investering moeten 

juridisch nauwkeurig worden 

geformuleerd, waarbij het recht van 

regulering in het algemeen belang moet 

worden beschermd, de betekenis van 

directe of indirecte onteigening worden 

verduidelijkt, en onterechte of 

lichtvaardige litigatie wordt voorkomen; 

het vrije kapitaalverkeer moet in 

overeenstemming zijn met de bepalingen 

van het EU-Verdrag en moet vergezeld 

gaan van een prudentiële 

uitzonderingsbepaling zonder 

termijnbeperking voor het geval van een 

financiële crisis; 

(xiv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 

investeerders op niet-discriminerende 

wijze worden behandeld en een eerlijke 

mogelijkheid hebben om verhaal te halen, 

terwijl zij geen betere rechten genieten 

dan binnenlandse investeerders; zich te 

verzetten tegen de opname van ISDS in 

het TTIP aangezien andere opties, zoals 

binnenlandse regelingen, voorhanden zijn 

voor het afdwingen van 

consumentenbescherming en het huidige 

investeringsbeschermingsniveau in de EU 

en de VS zonder meer volstaat om 

rechtszekerheid te waarborgen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Amendement  41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

namens de EFDD-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 iv bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (iv bis) de burgers in de EU gedetailleerde 

en regelmatig bijgewerkte informatie te 

verstrekken over de laatste 

ontwikkelingen rond het TTIP, ook via 

sociale netwerken, de massamedia en 

andere communicatiekanalen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Amendement  42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 xii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xii) te waarborgen dat het acquis van de 

EU inzake gegevensbescherming niet 

wordt aangetast door de liberalisering van 

gegevensstromen, met name op het gebied 

van e-handel en financiële diensten, maar 

daarbij te erkennen dat gegevensstromen 

de hoeksteen vormen van de trans-

Atlantische handel en de digitale 

economie; een omvattende en 

ondubbelzinnige horizontale autonome 

bepaling op te nemen als belangrijk punt, 

op basis van artikel XIV van de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in diensten 

(GATS), waarmee de EU-regels inzake de 

bescherming van persoonsgegevens 

volledig onverlet worden gelaten door de 

overeenkomst, zonder voorwaarde dat deze 

clausule consistent moet zijn met andere 

delen van het TTIP; enkel te 

onderhandelen over bepalingen die te 

maken hebben met het verkeer van 

persoonsgegevens indien de volledige 

toepassing van de regels inzake 

gegevensbescherming aan beide zijden 

van de Atlantische Oceaan gewaarborgd 

en geëerbiedigd is; samen te werken met 

de Verenigde Staten om derde landen aan 

te moedigen vergelijkbare hoge 

gegevensbeschermingsnormen aan te 

nemen in de hele wereld; 

(xii) te waarborgen dat het acquis van de 

EU inzake gegevensbescherming niet 

wordt aangetast door de liberalisering van 

gegevensstromen, met name op het gebied 

van e-handel en financiële diensten, maar 

daarbij te erkennen dat gegevensstromen 

de hoeksteen vormen van de trans-

Atlantische handel en de digitale 

economie; een omvattende en 

ondubbelzinnige horizontale autonome 

bepaling op te nemen als belangrijk punt, 

op basis van artikel XIV van de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in diensten 

(GATS), waarmee de EU-regels inzake de 

bescherming van persoonsgegevens 

volledig onverlet worden gelaten door de 

overeenkomst, zonder voorwaarde dat deze 

clausule consistent moet zijn met andere 

delen van het TTIP;  
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Or. en 

 

 

 


