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3.6.2015 A8-0175/51 

Amendement  51 
Helmut Scholz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat  
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Visum 11 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de studie van de Austrian 

Foundation for Development Research 

getiteld "Assess TTIP: Assessing the 

Claimed benefits of the Transatlantic 

Trade and Investment Partnership 

(TTIP)" (Evaluatie van TTIP: 

beoordeling van de vermeende voordelen 

van het trans-Atlantisch partnerschap 

voor handel en investeringen)
19 bis

, 

__________________ 

19 bis
 

http://www.guengl.eu/uploads/plenary-

focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/52 

Amendement  52 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Visum 11 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien werkdocument nr. 14-03 van het 

Global Development and Environment 

Institute (Tufts University) getiteld "The 

Trans-Atlantic Trade and Investment 

Partnership: European Disintegration, 

Unemployment and Instability" (Het 

trans-Atlantische partnerschap voor 

handel en investeringen: Europese 

desintegratie, werkloosheid en 

instabiliteit)
19 ter

, 

 __________________ 

 
19 ter

 http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-

03CapaldoTTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/53 

Amendement  53 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de Unie gebonden 

is aan het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie ("het Handvest"), 

met inbegrip van artikel 8 betreffende het 

recht op de bescherming van 

persoonsgegevens, en aan artikel 16 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) betreffende 

hetzelfde grondrecht, en overwegende dat 

dit een belangrijke pijler is van het 

primaire recht van de EU die ten volle 

moet worden geëerbiedigd door alle 

internationale overeenkomsten; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/54 

Amendement  54 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Mélenchon, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, 
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging -A (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 -A. overwegende dat het trans-Atlantisch 

handels- en investeringspartnerschap 

(TTIP) de rechten en lonen van 

werknemers nog meer onder druk zet door 

een neerwaartse harmonisatie van de 

sociale en arbeidsrechten; overwegende 

dat het TTIP tot doel heeft het openbaar 

belang en de eerbiediging van de 

economische, sociale en arbeidsrechten 

aan de kant te schuiven ten koste van de 

belangen en winsten van monopolies en 

transnationale bedrijven; overwegende 

dat met het TTIP de duurzaamheid van 

het milieu en de bescherming van de 

volksgezondheid worden genegeerd in de 

blinde zoektocht naar nieuwe markten; 

overwegende dat in het kader van het 

TTIP tegen elke prijs wordt getracht de 

markten in staat te stellen te groeien ten 

koste van de maatschappelijke functies 

van de staat, waardoor de resterende 

belangrijke openbare diensten worden 

vernietigd; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/55 

Amendement  55 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat export via handel en 

groei via investeringen essentiële 

bevorderende factoren voor 

werkgelegenheid en economische groei 

zijn, waarvoor geen 

overheidsinvesteringen nodig zijn; 

A. overwegende dat export via handel en 

groei via investeringen, onder specifieke 

voorwaarden van sociale en ecologische 

duurzaamheid, essentiële bevorderende 

factoren voor werkgelegenheid en 

economische groei zijn, samen met 

overheidsinvesteringen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/56 

Amendement  56 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A 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; 
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- het voor 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; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/57 

Amendement  57 
Malin Björk, Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat de VS, anders dan 

meer dan 150 landen in de wereld, een 

aantal belangrijke internationale 

verdragen inzake chemische stoffen niet 

heeft geratificeerd (bijv. het Verdrag van 

Stockholm inzake persistente organische 

verontreinigende stoffen, het Verdrag van 

Rotterdam inzake de handel in bepaalde 

gevaarlijke chemische stoffen), hetgeen 

aantoont dat de VS wat betreft 

internationaal beleid inzake chemische 

stoffen alleen staat; overwegende dat de 

VS bovendien weigert het aan milieu 

gerelateerde deel van het wereldwijd 

geharmoniseerd systeem voor de indeling 

en etikettering van chemische stoffen van 

de VN te implementeren, hetgeen bewijst 

dat er tussen de VS en de EU wat 

chemische stoffen betreft op het meest 

basale niveau verschil van mening heerst; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/58 

Amendement  58 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Malin Björk, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López 
Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia 
Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A quater (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A quater. overwegende dat algemeen 

wordt aangenomen dat de in 1976 

goedgekeurde Toxic Substances Control 

Act (TSCA) van de VS en de in 2006 

aangenomen REACH-verordening 

fundamenteel van aard verschillen; 

overwegende dat om die reden de 

onderhandelingen over het TTIP niet als 

doel hebben om de twee stelsels te 

harmoniseren; overwegende dat de 

onderhandelingen echter betrekking 

hebben op toekomstige samenwerking 

betreffende de tenuitvoerlegging van 

REACH; overwegende dat, gezien de sterk 

uiteenlopende standpunten over het 

risicobeheer van chemische stoffen en het 

fundamentele en aanhoudende bezwaar 

van de VS tegen REACH, er geen 

voordeel valt te behalen uit samenwerking 

betreffende de tenuitvoerlegging van deze 

uiteenlopende rechtskaders, temeer daar 

deze tenuitvoerlegging alles behalve een 

uitsluitend technisch of onomstreden 

proces zal zijn; 



 

AM\1064293NL.doc  PE558.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/59 

Amendement  59 
Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A quinquies (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A quinquies. overwegende dat in de 

voorgestelde onderhandelingstekst van de 

EU over sanitaire en fytosanitaire 

maatregelen, ingediend voor de 

vergaderingsronde van 29 september tot 

en met 3 oktober 2014, wordt voorgesteld 

de partijen te verplichten binnen 12 

maanden na hun goedkeuring de 

tolerantiewaarden en maximumgehalten 

aan residuen zoals vastgesteld door de 

Commissie van de Codex Alimentarius toe 

te passen, tenzij de invoerende partij een 

voorbehoud kenbaar heeft gemaakt 

tijdens de vergadering van de Commissie 

van de Codex Alimentarius; overwegende 

dat er een algemeen patroon zichtbaar is 

waarbij de EU voor voedsel lagere 

gehalten aan residuen van 

bestrijdingsmiddelen toestaat dan de 

Commissie van de Codex Alimentarius; 

overwegende dat de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid (EFSA) in de 

afgelopen vier jaar in 31-57 % van de 

gevallen een voorbehoud heeft ingediend, 

hetgeen onderstreept dat de EFSA in veel 
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gevallen het oneens is met de normen van 

de Codex; overwegende dat de EFSA 

momenteel de vrijheid neemt om haar 

voorbehoud kenbaar te maken, binnen de 

haar toegekende grenzen; overwegende 

dat het, zodra het TTIP is aangenomen, 

zeer twijfelachtig is of de politieke 

krachten de EFSA hiermee door laten 

gaan, aangezien in de voorgestelde tekst 

de EU en de VS zich verbinden aan 

samenwerking met de internationale 

normeringsorganen "met het oog op het 

bereiken van een wederzijds bevredigend 

resultaat", hetgeen de EFSA er in de 

toekomst van kan weerhouden haar 

voorbehoud bij de Commissie van de 

Codex Alimentarius kenbaar te maken, en 

zodoende tot afzwakking van de EU-

normen kan leiden; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/60 

Amendement  60 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging A sexies (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A sexies. overwegende dat de afschaffing 

van tarieven tussen de EU en de VS 

rechtstreeks leidt tot een verlies aan 

inkomsten voor de EU-begroting in eigen 

middelen ten bedrage van enkele 

miljarden euro; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/61 

Amendement  61 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging B 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het bbp van de EU 

sterk afhankelijk is van handel en export en 

wel vaart bij regelgebaseerd handels- en 

investeringsverkeer, en dat een ambitieuze 

en evenwichtige overeenkomst met de VS 

de herindustrialisering van Europa moet 

ondersteunen en moet bijdragen tot 

realisering van de voor 2020 ten doel 

gestelde verhoging van het door de 

industrie gegenereerde bbp van de EU van 

15 % naar 20 %, dankzij versterking van 

de trans-Atlantische handel in zowel 

goederen als diensten; overwegende dat 

dergelijke overeenkomst met name kansen 

kan creëren voor kmo's, micro-

ondernemingen (volgens de definitie in 

Aanbeveling van de Commissie 

2003/361/EG), clusters en netwerken van 

ondernemingen, die onevenredig meer 

nadelen ondervinden van non-tarifaire 

handelsbelemmeringen dan grotere 

bedrijven, aangezien deze laatste 

schaalvoordelen hebben waardoor ze 

gemakkelijk toegang hebben tot markten 

aan weerszijden van de Atlantische 

B. overwegende dat het bbp van de Unie 

jammer genoeg steeds meer afhankelijk is 

van handel en export alsmede van 

voordelen uit handel en investeringen als 

gevolg van het versnelde beleid van de 

Commissie om voortdurend 

onderhandelingen op te starten over 

nieuwe vrijhandelsovereenkomsten; 

overwegende dat een 

vrijhandelsovereenkomst met de VS de 

EU-economie op een ingrijpende manier 

zou blootstellen aan oneerlijke 

concurrentie in een klimaat van sociale 

en milieudumping, transacties binnen de 

EU met 30 % zou verminderen, een 

verwaarloosbare invloed zou hebben op 

het bbp, honderdduizenden kwalitatief 

hoogstaande banen op de helling zou 

plaatsen - een feit dat zelfs wordt erkend 

in een studie uitgevoerd door het Centre 

for Economic Policy Research, waarvoor 

een zeer optimistisch 

computerondersteund algemeen 

evenwichtsmodel (CGE-model) is gebruikt 

- en negatieve gevolgen zou hebben voor 
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Oceaan; overwegende dat een 

overeenkomst tussen de twee grootste 

economische blokken ter wereld potentieel 

biedt voor de vaststelling van 

standaarden, normen en voorschriften die 

wereldwijd ingang vinden, hetgeen ook 

voor derde landen van voordeel zou zijn 

en een verdere fragmentatie van de 

wereldhandel zou voorkomen; 

overwegende dat het niet bereiken van een 

overeenkomst andere derde landen met 

andere normen en waarden de 

gelegenheid zal geven om deze rol op zich 

te nemen; 

het milieu en voor de ontwikkelingslanden 

die economische partners van de EU zijn; 

overwegende dat internationale 

handelsregels moeten worden 

aangenomen op internationaal niveau en 

niet moeten worden opgelegd door de 

twee grootste economische blokken ter 

wereld;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/62 

Amendement  62 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso 
Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging B bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat 87 % van de ruim 

20 miljoen kmo's in de EU afhankelijk is 

van de binnenlandse vraag en niet actief 

is in de internationale handel, en dat een 

verdere ontwikkeling van de lokale en 

regionale markten en de Europese interne 

markt voor hen een veel hogere prioriteit 

heeft; 

Or. en 



 

AM\1064293NL.doc  PE558.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.6.2015 A8-0175/63 

Amendement  63 
Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
Josu Juaristi Abaunz 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging E 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het gezien de 

toenemende verwevenheid van de 

wereldmarkten - tot wel 40 % van de 

Europese industrieproducten wordt 

vervaardigd op basis van ingevoerde 

basisproducten - van cruciaal belang is dat 

beleidsmakers de interactie tussen deze 

markten vormgeven en bevorderen; 

overwegende dat de industriële productie 

steeds meer zal plaatsvinden binnen 

wereldwijde waardeketens en dat 

behoorlijke handelsregels en opheffing 

van onnodige belemmeringen essentieel 

zijn voor het scheppen van toegevoegde 

waarde, met behoud en verdere uitbouw 

van een sterke, concurrerende en 

gediversifieerde industriële basis in 

Europa; 

E. overwegende dat het gezien de 

toenemende verwevenheid van de 

wereldmarkten - tot wel 40 % van de 

Europese industrieproducten wordt 

vervaardigd op basis van ingevoerde 

basisproducten - van cruciaal belang is dat 

beleidsmakers de interne EU-markt niet 

ondermijnen door een verlegging van het 

handelsverkeer, dat zij de interactie tussen 

deze markten over de gehele waardeketen 

vormgeven en reguleren op basis van de 

hoogste arbeids- en milieunormen, en dat 

zij het recht behouden om met dit doel 

unilaterale 

handelsbeschermingsmaatregelen te 

nemen; overwegende dat een verdere 
integratie met de VS-economie het behoud 

van een sterke, concurrerende en 

gediversifieerde industriële basis in Europa 

bedreigt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/64 

Amendement  64 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 de invoer in de EU 

van pluimveevlees dat behandeld is met 

antimicrobiële middelen op basis van 

natriumhypochloriet moet worden 

verboden; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/65 

Amendement  65 
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos  
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging E ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat de federale 

wetgeving in de VS inzake dierenwelzijn 

ver onder het niveau van de 

EU-wetgeving ligt, onder meer door het 

ontbreken van wetgeving inzake 

welzijnsnormen voor landbouwhuisdieren 

voorafgaand aan de slacht; overwegende 

dat de Commissie dierenwelzijn helaas 

niet als een punt van zorg beschouwt voor 

de handel, op dezelfde manier als de 

voedselveiligheid of diergezondheid voor 

de toepassing van invoervereisten; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/66 

Amendement  66 
Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging F 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de pogingen van de 

EU om de problemen in verband met de 

klimaatverandering, milieubescherming en 

consumentenveiligheid aan te pakken 

hebben geleid tot hoge administratieve 

kosten voor bedrijven in de EU, gevoegd 

bij de hoge prijzen voor grondstoffen en 

elektriciteit, die - indien zij niet als 

onderdeel van het TTIP worden 

behandeld - de productieverplaatsing, de 

deïndustrialisering en het verlies van 

werkgelegenheid kunnen versnellen en 

daarmee de doelstellingen van de EU op 

het gebied van de reïndustrialisering en 

werkgelegenheid in gevaar brengen, en de 

doodsteek zullen betekenen voor 

uitgerekend de beleidsdoelstellingen van 

de EU-regelgeving; 

F. overwegende dat elke 

handelsovereenkomst een prioriteit moet 

maken van de ondersteuning van het 

EU-beleid inzake klimaatverandering, 

milieubescherming en 

consumentenveiligheid, in coördinatie met 

internationale fora zoals het 

Raamverdrag van de VN inzake 

klimaatverandering, de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de VN en de 

Conferentie van de VN voor handel en 

ontwikkeling; overwegende dat een 

vrijhandelsovereenkomst met de VS, waar 

minder strenge normen gelden inzake 

milieu, arbeid en consumentenveiligheid, 

de productieverplaatsing, de 

deïndustrialisering en het verlies van 

werkgelegenheid zou versnellen en 

daarmee de doelstellingen van de EU op 

het gebied van de reïndustrialisering en 

werkgelegenheid in gevaar zou brengen, 

hetgeen de doodsteek zou betekenen voor 

uitgerekend de beleidsdoelstellingen van 

de EU-regelgeving; 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/67 

Amendement  67 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging F bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat een verlaging van 

de tarieven voor van energie afhankelijke 

goederen waarvoor de kosten voor de 

naleving van de EU-regelgeving inzake 

het milieu en het klimaat duurder zijn dan 

de overeenkomstige kosten in de VS, kan 

leiden tot aantasting van het 

concurrentievermogen van de 

EU-productiesector ten opzichte van de 

importsector van de VS, die deze kosten 

niet hoeft te maken; 

Or. en 



 

AM\1064293NL.doc  PE558.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.6.2015 A8-0175/68 

Amendement  68 
Helmut Scholz, Malin Björk, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging F bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat wordt gevreesd dat 

het voornemen om het TTIP en 

vergelijkbare handelsovereenkomsten aan 

te nemen reeds van invloed is geweest op 

voorstellen van de Commissie en hiermee 

samenhangende acties, bijvoorbeeld op 

het gebied van voedselveiligheid en 

klimaatbescherming (bijv. behandelingen 

tegen ziekteverwekkers, etikettering van 

vlees van gekloonde dieren en hun 

nakomelingen en de tenuitvoerlegging 

van de richtlijn inzake 

brandstofkwaliteit); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/69 

Amendement  69 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging F ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. 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 A8-0175/70 

Amendement  70 
Marina Albiol Guzmán, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Anja Hazekamp 
namens de GUE/NGL-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 alle bij het 

Parlement binnengekomen 

verzoekschriften van EU-burgers, waarin 

duizenden handtekeningen zijn 

verzameld, een duidelijk kritisch 

standpunt innemen ten aanzien van de 

TTIP-onderhandelingen en waarschuwen 

voor de bedreiging die een dergelijke 

overeenkomst voor de Europese manier 

van leven zou opleveren, met name op 

sociaal, economisch, ecologisch en 

democratisch vlak; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/71 

Amendement  71 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Mélenchon, 
Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 het 

trans-Atlantisch handels- en 

investeringspartnerschap (TTIP) de 

rechten en lonen van werknemers nog 

meer onder druk zet door een neerwaartse 

harmonisatie van de sociale en 

arbeidsrechten; overwegende dat het 

TTIP tot doel heeft het openbaar belang 

en de eerbiediging van de economische, 

sociale en arbeidsrechten aan de kant te 

schuiven ten koste van de belangen en 

winsten van monopolies en transnationale 

bedrijven; overwegende dat met het TTIP 

de duurzaamheid van het milieu en de 

bescherming van de volksgezondheid 

worden genegeerd in de blinde zoektocht 

naar nieuwe markten; overwegende dat in 

het kader van het TTIP tegen elke prijs 

wordt getracht de markten in staat te 

stellen te groeien ten koste van de 

maatschappelijke functies van de staat, 

waardoor de resterende belangrijke 

openbare diensten worden vernietigd; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/72 

Amendement  72 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging G quater (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G quater. overwegende dat het TTIP door 

honderden organisaties en miljoenen 

burgers in de verschillende lidstaten ten 

stelligste is afgewezen, met name wat 

betreft het geplande mechanisme voor de 

beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten (ISDS), dat 

multinationale ondernemingen het recht 

zou geven vorderingen in te stellen tegen 

staten indien zij van mening zijn dat hun 

belangen worden geschaad, en daarmee 

de soevereiniteit van staten en de vrijheid 

van de burgers, en dus de democratie zelf, 

zou ondergraven, maar onder meer ook 

wat betreft de geplande samenwerking op 

regelgevingsgebied en het gebruik van 

negatieve lijsten voor de liberalisering van 

diensten; overwegende dat dit 

geschillenbeslechtingsmechanisme tijdens 

een door de Commissie uitgevoerde 

raadpleging algemeen werd afgewezen, en 

ook werd verworpen door zes commissies 

van het Europees Parlement en 

verschillende regeringen van lidstaten, 

waaronder Frankrijk, Luxemburg en 
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Duitsland; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/73 

Amendement  73 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 het 

ontwerpvoorstel van de VS inzake 

e-handel voor de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten de 

EU-regels en -waarborgen voor de 

overdracht van persoonsgegevens aan 

derde landen zou ondermijnen; 

overwegende dat een soortgelijke 

formulering in het TTIP voor het 

Europees Parlement eveneens 

onaanvaardbaar zou zijn; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/74 

Amendement  74 
Marisa Matias, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging I 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat eerdere 

handelsovereenkomsten weliswaar 

aantoonbaar grote voordelen hebben 

opgeleverd voor de Europese economie, 

maar dat het werkelijke effect van het TTIP 

op de economieën van de EU en de VS 

moeilijk te beoordelen en te voorspellen is 

zolang de onderhandeling nog niet zijn 

voltooid en de resultaten van studies elkaar 

tegenspreken; overwegende dat het TTIP 

alleen de aanhoudende structurele 

economische problemen en de hieraan ten 

grondslag liggende oorzaken in de EU 

niet zal oplossen, maar dient te worden 

gezien als een onderdeel van een bredere 

Europese strategie voor het scheppen van 

werkgelegenheid en groei, en 

overwegende dat de verwachtingen ten 

aanzien van het TTIP in verhouding 

dienen te staan tot het ambitieniveau 

tijdens de onderhandelingen; 

I. overwegende dat eerdere 

handelsovereenkomsten weliswaar 

aantoonbaar grote voordelen hebben 

opgeleverd voor de Europese economie, 

maar dat het werkelijke effect van het TTIP 

op de economieën van de EU en de VS 

moeilijk te beoordelen en te voorspellen is 

zolang de onderhandeling nog niet zijn 

voltooid en de resultaten van studies elkaar 

tegenspreken; overwegende dat in 

opdracht van de Commissie uitgevoerde 

studies zelfs bij gebruik van het meest 

optimistische berekenbaar algemeen 

evenwichtsmodel (CGE) voorspellen dat 

het TTIP tien jaar na de tenuitvoerlegging 

van de overeenkomst slechts 0,3 % extra 

groei zou opleveren; overwegende dat de 

publicatie van de 

duurzaamheidseffectbeoordeling van de 

Commissie herhaaldelijk is uitgesteld; 

overwegende dat de hoofdeconoom van 

DG Handel op 5 maart 2015 ten overstaan 

van het Europees Parlement ramingen 

van de Commissie heeft bevestigd dat ten 

minste één miljoen banen in de EU 
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zouden moeten worden verplaatst als 

gevolg van veranderingen die met het 

TTIP samenhangen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/75 

Amendement  75 
Lidia Senra Rodríguez, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Liadh Ní Riada 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging K 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat het voor de Europese 

landbouw belangrijk is om met de VS een 

tot wederzijds voordeel strekkende 

handelsovereenkomst te sluiten opdat 

Europa zijn positie als belangrijke speler 

op de wereldmarkt kan verbeteren, zonder 

dat de huidige kwaliteitsnormen van de 

Europese landbouwproducten en de 

toekomstige verbetering van deze normen 

in gevaar worden gebracht, terwijl het 

Europees landbouwmodel wordt 

gehandhaafd en de economische en 

sociale levensvatbaarheid van de 

Europese landbouw wordt gewaarborgd; 

K. overwegende dat het voor de Europese 

landbouw belangrijk is om af te stappen 

van de prioriteit voor uitvoer in het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid; 

overwegende dat het voortbestaan van 

kleine en middelgrote landbouwbedrijven 

niet mag worden overgelaten aan de 

volatiliteit van de prijzen op de 

internationale markten en dat 

levensmiddelen niet mogen worden 

overgelaten aan de internationale handel;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/76 

Amendement  76 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Overweging M 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat enige mate van 

vertrouwelijkheid nodig is bij 

onderhandelingen om een kwalitatief 

hoogstaand resultaat te kunnen bereiken, 

en dat de geringe transparantie van de 

onderhandelingen die in het verleden zijn 

gevoerd tot een tekort aan democratische 

controle op het onderhandelingsproces 

heeft geleid; 

M. overwegende dat het recht van 

EU-burgers op toegang tot documenten 

van de EU-instellingen een fundamenteel 

recht is dat beoogt te verzekeren dat zij 

aan de EU-besluitvorming kunnen 

deelnemen en de EU en haar instellingen 

ter verantwoording kunnen roepen, 

waardoor het democratische karakter van 

de Unie wordt versterkt; overwegende dat 

de geringe transparantie van de 

onderhandelingen die in het verleden zijn 

gevoerd, tot een tekort aan democratische 

controle op het onderhandelingsproces 

heeft geleid; overwegende dat 

gezaghebbende handelsfora zoals de 

Wereldhandelsorganisatie 

onderhandelingsteksten op hun officiële 

website plaatsen zodra deze zijn 

geconsolideerd; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/77 

Amendement  77 
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, 
Jean-Luc Mélenchon, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Miloslav Ransdorf, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Anja Hazekamp, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 
namens de GUE/NGL-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 onverwijld stop te 

zetten, als een eerste stap in een algemene 

koersverandering van het internationale 

handelsbeleid van de EU, en daarbij 

prioriteit te geven aan het welzijn van de 

burgers en het creëren van 

arbeidsplaatsen, de macht en privileges 

(met inbegrip van belastingvoordelen) van 

de bedrijfs- en financiële sector aan 

banden te leggen, de klimaatverandering 

aan te pakken, steun te geven aan echte 

kmo's en collectieve goederen, de 

afhankelijkheid van de VS te verminderen 

in plaats van de EU verder ondergeschikt 

te maken aan VS-beleid, het 

handelsverkeer te diversifiëren, nieuwe 

regelingen voor eerlijke handel voor te 

stellen aan de ontwikkelingslanden, te 

streven naar complementariteit tussen de 

economieën van de deelnemende partijen 

en een buitenlands beleid van de EU uit te 

bouwen dat onafhankelijk is van de VS en 
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zorgt voor vrede, stabiliteit en waardig 

verkeer van personen in een eerlijke en 

multipolaire wereld; verzoekt de 

Commissie tevens een openbare 

raadpleging te houden over de inhoud en 

doelstellingen van de 

handelsbesprekingen; 

(rest van paragraaf 1 schrappen) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/78 

Amendement  78 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 
Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Anderson 
namens de GUE/NGL-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 i 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(i) ervoor te zorgen dat de transparante 

TTIP-onderhandelingen leiden tot een 

ambitieuze, alomvattende, evenwichtige 

en hoogwaardige handels- en 

investeringsovereenkomst die duurzame 

groei bevordert met gedeelde voordelen in 

alle EU-lidstaten en met wederzijdse en 

wederkerige voordelen voor beide partners, 

het internationale concurrentievermogen 

vergroot en nieuwe kansen biedt aan 

bedrijven in de EU, met name kmo's, het 

scheppen van hoogwaardige 

werkgelegenheid voor Europese burgers 

ondersteunt, en rechtstreekse voordelen 

oplevert voor de Europese consument; de 

inhoud en de uitvoering van de 

overeenkomst zijn belangrijker dan de 

snelheid van de onderhandelingen; te 

benadrukken dat het trans-Atlantisch 

handels- en investeringspartnerschap 

(TTIP) het belangrijkste recente project 

tussen de EU en de VS is, en dat het, 

naast de handelsaspecten, het trans-

Atlantisch partnerschap als geheel zou 

(i) ervoor te zorgen dat alle 

handelsbesprekingen met de VS op 

transparante wijze worden gevoerd en 

leiden tot de naleving en verbetering van 

sociale en milieunormen, het 

voorzorgsbeginsel ten volle eerbiedigen, 

duurzame groei met gedeelde voordelen in 

alle EU-lidstaten en met wederzijdse en 

wederkerige voordelen voor beide partners 

bevorderen, het internationale 

concurrentievermogen vergroten en 

nieuwe kansen bieden aan bedrijven in de 

EU, met name kmo's, het scheppen van 

hoogwaardige werkgelegenheid voor 

Europese burgers ondersteunen, en 

rechtstreekse voordelen opleveren voor de 

Europese consument; verzoekt de 

Commissie af te zien van het 

TTIP-project, dat bij de burgers steeds 

meer weerstand oproept omdat het de 

greep van het bedrijfsleven op het 

internationale en nationale recht zou 

vergroten, de EU nog verder zou dringen 

in haar betreurenswaardig ondergeschikte 
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moeten versterken; te beklemtonen dat 

een succesvolle afronding ervan van groot 

geopolitiek belang is ;  

rol tegenover het buitenlands beleid van 

de overheersende VS, het westerse 

geopolitieke blok met de VS, waarvan de 

macht tanend is, verder zou consolideren 

en ten goede zou komen aan het 

bedrijfsleven en de financiële sector, maar 

zeer negatieve economische, sociale en 

milieugevolgen zou hebben voor de 

werkenden en de burgers in de EU en de 

VS, alsook in de rest van de wereld;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/79 

Amendement  79 
Lidia Senra Rodríguez, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen 
namens de GUE/NGL-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 i bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (i bis) een heroriëntering van het handels- 

en landbouwbeleid voorop te stellen door 

landbouw en levensmiddelen uit de 

onderhandelingen te halen en er aldus 

voor te zorgen dat producten zoals ggo's, 

producten afkomstig van gekloonde 

dieren en hun nakomelingen of stoffen 

die verboden zijn in de EU niet op de 

EU-markt of in de Europese voedselketen 

terechtkomen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/80 

Amendement  80 
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Martina Anderson, 
Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 
namens de GUE/NGL-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 i bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (i bis) ervoor te zorgen dat de 

mensenrechtenclausule het volgende 

omvat: 

 - een bevestiging van de verplichtingen 

van de staten op grond van de Universele 

Verklaring van de rechten van de mens en 

andere relevante internationale 

mensenrechteninstrumenten waaronder, 

doch niet beperkt tot, het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens, het Europees Sociaal 

Handvest en het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke 

rechten; 

 - de verzekering dat de staten die partij 

zijn bij de overeenkomst de hierin 

opgenomen bepalingen zullen 

interpreteren overeenkomstig het 

internationaal recht inzake 

mensenrechten; 

 - de verzekering dat geen van de 

verplichtingen die voortvloeit uit de 

overeenkomst afbreuk doet aan de 
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verplichtingen om de grondrechten in de 

EU te eerbiedigen, te beschermen en na te 

leven; 

 - een uitzondering die de partijen in staat 

stelt hun verplichtingen op grond van de 

overeenkomst op te schorten indien er 

redenen zijn om aan te nemen dat ten 

gevolge ervan grondrechten zullen 

worden geschonden; 

 - een mechanisme voor regelmatige 

effectbeoordelingen betreffende de 

mensenrechten die gezamenlijk worden 

ondernomen door een hiervoor 

aangestelde commissie van het Congres 

van de VS en het Europees Parlement; 

 - een mechanisme om klachten in te 

dienen bij nationale rechtbanken met het 

oog op het instellen van een onderzoek 

door de aangewezen autoriteit naar 

mensenrechtengeschillen ten gevolge van 

de overeenkomst; 

 - procedures om te waarborgen dat 

burgers gelijk zijn voor de wet; 

 - de verzekering dat de partijen bij de 

overeenkomst hun eigen staatsburgers 

niet op welke manier dan ook 

bevoorrechten, of anderszins 

niet-staatsburgers discrimineren, louter 

op basis van hun burgerstatus, op een van 

de gebieden waarop deze overeenkomst 

betrekking heeft, in verband met openbare 

orde, nationale veiligheid, misdaad of 

redenen van zwaarwegend algemeen 

belang, zoals internationaal erkende 

normen op het gebied van arbeid, milieu, 

volksgezondheid of voedselveiligheid; 

 - een toegankelijk mechanisme voor het 

opleggen van sancties in geval van 

schendingen van grondrechten en 

fundamentele normen en indien geen 

oplossing is gevonden door middel van 

dialoog of bemiddeling; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/81 

Amendement  81 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Merja Kyllönen 
namens de GUE/NGL-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 i bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (i bis) de benadering van een "levende 

overeenkomst" te verwerpen en erop aan 

te dringen dat alle belangrijke 

detailkwesties van de overeenkomst 

tijdens de onderhandelingen moeten 

worden beklonken, omdat er geen 

akkoord bestaat voordat over alles een 

akkoord bestaat; het voorstel te verwerpen 

om regelgevingsvraagstukken achteraf 

over te hevelen naar speciaal daarvoor 

opgerichte deskundigengroepen, met 

omzeiling van de democratische 

wetgevingsprocedure; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/82 

Amendement  82 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 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 

(ii) ervoor te zorgen dat geen enkele norm 

in de Europese regelgeving wordt 

afgezwakt en bijzondere aandacht te 

besteden aan 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; 
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maatregelen om een grotere trans-

Atlantische samenwerking te 

bewerkstelligen, met instandhouding van 

regelgevingsnormen en 

consumentenbescherming en onder 

voorkoming van sociale, fiscale en 

ecologische dumping; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/83 

Amendement  83 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Josu Juaristi 
Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 iii 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(iii) het strategische belang van de 

economische relatie EU-VS in het 

algemeen en van het TTIP in het bijzonder 

voor ogen te houden, o.a. als kans om de 

door de EU en de VS gedeelde en 

gekoesterde beginselen en waarden, 

verankerd in een op regels gebaseerd 

kader, te bevorderen en tegelijk een 

gemeenschappelijke benadering en visie uit 

te stippelen met het oog op mondiale 

handels- en investeringsvraagstukken en 

met de handel samenhangende kwesties, 

zoals strenge standaarden, normen en 

regelgeving, teneinde een bredere trans-

Atlantische visie en gezamenlijke 

strategische doelstellingen te ontwikkelen; 

zich voor ogen te houden dat het TTIP, 

gezien de omvang van de trans-Atlantische 

markt, een kans biedt om de 

internationale handelsorde vorm te geven 

en te reguleren teneinde beide blokken in 

een verbonden wereld te laten gedijen; 

(iii) het strategische belang van de 

economische relatie EU-VS in het 

algemeen en van het TTIP in het bijzonder 

voor ogen te houden, o.a. als kans om de 

door de EU en de VS gedeelde en 

gekoesterde beginselen en waarden, 

verankerd in een op regels gebaseerd 

kader, te bevorderen en tegelijk een 

gemeenschappelijke benadering en visie uit 

te stippelen met het oog op mondiale 

handels- en investeringsvraagstukken en 

met de handel samenhangende kwesties, 

zoals strenge standaarden, normen en 

regelgeving, teneinde een bredere trans-

Atlantische visie en gezamenlijke 

strategische doelstellingen te ontwikkelen; 

zich voor ogen te houden dat beide partijen 

gezien de omvang van het 

trans-Atlantische handelsverkeer een 

bijzondere verantwoordelijkheid dragen 

wanneer het erom gaat de 

klimaatverandering aan te pakken en 

geen globale regels op te leggen aan derde 

landen, met name ontwikkelingslanden, 

door de oprichting van een trans-

Atlantische markt;  
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/84 

Amendement  84 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelia Ernst 
namens de GUE/NGL-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 ii 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ii) te mikken op afschaffing van alle 

tarieven, maar er daarbij rekening mee te 

houden dat er een aantal gevoelige 

agrarische en industriële producten aan 

beide zijden zijn waarvoor tijdens het 

onderhandelingsproces volledige lijsten 

overeengekomen dienen te worden; in 

aanmerking nemende dat hierbij het best 

aan CETA kan worden gerefereerd, om 

voor de meest gevoelige producten 

geschikte overgangstermijnen en quota's, 

en in enkele gevallen een uitsluiting te 

regelen; 

(ii) een analyse uit te voeren van de 

concrete kosten en baten voor de 

begrotingen en economieën van de EU en 

de lidstaten van de afschaffing van de 

tarieven tussen de partners, sector voor 

sector en land voor land; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/85 

Amendement  85 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 viii 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(viii) intensief te streven naar de 

wederzijdse erkenning van 

beroepskwalificaties, met name door het 

creëren van een rechtskader met 

deelstaten die op dit gebied 

regelgevingsbevoegdheden hebben, om 

mogelijk te maken dat vakmensen uit de 

EU en de VS aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan hun beroep kunnen 

uitoefenen en dat mobiliteit tussen de EU 

en de VS wordt bevorderd onder 

investeerders, vakmensen, 

hooggeschoolde werknemers en technici 

in de onder het TTIP vallende sectoren; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1064293NL.doc  PE558.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.6.2015 A8-0175/86 

Amendement  86 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 viii 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(viii) intensief te streven naar de 

wederzijdse erkenning van 

beroepskwalificaties, met name door het 

creëren van een rechtskader met 

deelstaten die op dit gebied 

regelgevingsbevoegdheden hebben, om 

mogelijk te maken dat vakmensen uit de 

EU en de VS aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan hun beroep kunnen 

uitoefenen en dat mobiliteit tussen de EU 

en de VS wordt bevorderd onder 

investeerders, vakmensen, 

hooggeschoolde werknemers en technici 

in de onder het TTIP vallende sectoren; 

(viii) te waarborgen dat het 

ontwerphoofdstuk betreffende 

elektronische handel, zoals voorgesteld 

door de onderhandelaars van de VS, niet 

wordt aanvaard als basis voor 

onderhandelingen, aangezien het 

voorwaarden bevat die vergelijkbaar zijn 

met de voorwaarden die zijn opgenomen 

in het ontwerphoofdstuk van de VS 

betreffende elektronische handel dat werd 

ingediend tijdens de TiSA-

onderhandelingen; zich te verzetten tegen 

het door de VS opgestelde 

ontwerphoofdstuk betreffende e-handel 

met betrekking tot persoonsgegevens voor 

de TiSA-overeenkomst; te zorgen voor een 

bevredigende afronding van de 

onderhandelingen over veilige haven 

("Safe Harbor") en de raamovereenkomst 

betreffende gegevensbescherming; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/87 

Amendement  87 
Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía 
Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Rina 
Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 ix bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (ix bis) af te zien van verdere 

toezeggingen inzake markttoegang voor 

financiële diensten, aangezien onderlinge 

verwevenheid, complexiteit en 

buitensporig grote entiteiten 

systeemrisico's genereren en verspreiden 

en een bedreiging vormen voor de 

financiële stabiliteit;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/88 

Amendement  88 
Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso 
Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Anja Hazekamp 
namens de GUE/NGL-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 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(i) ervoor te zorgen dat via het hoofdstuk 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied transparante, 

effectieve en concurrentiebevorderende 

economische randvoorwaarden worden 

gestimuleerd door de identificatie en 

preventie van mogelijke toekomstige niet-

tarifaire handelsbelemmeringen, 

waardoor kmo's onevenredig zwaar 

worden getroffen, door handel en 

investeringen te vergemakkelijken en door 

tegelijk te verzekeren, overeenkomstig het 

in artikel 191 VWEU erkende 

voorzorgsbeginsel, dat de wetgeving 

inzake gezondheid en veiligheid, 

consumenten, arbeid, milieu en 

dierenwelzijn het hoogste 

beschermingsniveau biedt en dat de in de 

EU bestaande culturele verscheidenheid 

behouden blijft; de instelling van een 

verplichte structurele dialoog en 

samenwerking tussen de regelgevers te 

steunen op de meest transparante manier 

en met de betrokkenheid van 

belanghebbenden, waarbij de autonomie 

(i) de sectorale technische samenwerking 

op regelgevingsgebied te verbeteren, 

zonder daarvoor een orgaan voor 

samenwerking op regelgevingsgebied op 

te richten, aangezien technische 

handelsgerelateerde problemen uitstekend 

binnen de bestaande kaders opgelost 

kunnen worden en politieke kwesties, met 

name die op het gebied van voedsel, 

chemische stoffen (waaronder pesticiden), 

ggo's en financiën, aangepakt moeten 

worden door de parlementen, en hierbij te 

waarborgen, overeenkomstig het in artikel 

191 VWEU erkende voorzorgsbeginsel, dat 

de wetgeving inzake gezondheid en 

veiligheid, consumenten, arbeid, milieu en 

dierenwelzijn het hoogste 

beschermingsniveau biedt en dat de in de 

EU bestaande culturele verscheidenheid 

behouden blijft; de instelling van een 

verplichte structurele dialoog en 

samenwerking tussen de regelgevers te 

steunen op de meest transparante manier, 

waarbij de autonomie op 

regelgevingsgebied volledig wordt 
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op regelgevingsgebied volledig wordt 

gerespecteerd; transversale disciplines op 

te nemen over coherentie en transparantie 

van regelgeving ten behoeve van de 

ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 

efficiënte, kosteneffectieve en meer 

compatibele regels voor goederen en 

diensten; de onderhandelaars van beide 

partijen moeten, uitgaande van de ervaring 

die is opgedaan tijdens het jarenlange 

overleg via verschillende fora, zoals de 

trans-Atlantische Economische Raad en het 

forum op hoog niveau over samenwerking, 

in alle duidelijkheid vaststellen welke 

technische procedures en normen 

fundamenteel zijn en niet voor 

compromissen vatbaar zijn, voor welke een 

gemeenschappelijke benadering kan 

worden gevonden, en op welke gebieden 

wederzijdse erkenning op basis van 

gemeenschappelijke strenge normen en een 

sterk stelsel voor markttoezicht wenselijk 

is dan wel met een verbeterde informatie-

uitwisseling kan worden volstaan, en er 

tevens voor zorgen dat overeenkomsten 

niet van invloed zijn op normen die moeten 

worden vastgesteld op gebieden waarop de 

wetgeving of de normen zeer verschillend 

zijn in de VS en de EU, zoals bijvoorbeeld 

de tenuitvoerlegging van bestaande 

(kader)wetgeving (bijv. REACH), of de 

aanneming van nieuwe wetten (bijv. 

betreffende klonen), of toekomstige 

definities van invloed op het 

beschermingsniveau (bijv. betreffende 

hormoonontregelende stoffen); ervoor te 

zorgen dat eventuele TIPP-bepalingen 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied niet als procedureel 

vereiste de uitvaardiging van 

desbetreffende EU-rechtshandelingen 

verlangen en geen afdwingbare rechten ter 

zake in het leven roepen; 

gerespecteerd; de onderhandelaars van 

beide partijen moeten, uitgaande van de 

ervaring die is opgedaan tijdens het 

jarenlange overleg via verschillende fora, 

zoals de trans-Atlantische Economische 

Raad en het forum op hoog niveau over 

samenwerking, in alle duidelijkheid 

vaststellen welke technische procedures en 

normen fundamenteel zijn en niet voor 

compromissen vatbaar zijn, voor welke een 

gemeenschappelijke benadering kan 

worden gevonden, en op welke gebieden 

wederzijdse erkenning op basis van 

gemeenschappelijke strenge normen en een 

sterk stelsel voor markttoezicht wenselijk 

is dan wel met een verbeterde informatie-

uitwisseling kan worden volstaan, en er 

tevens voor zorgen dat overeenkomsten 

niet van invloed zijn op normen die moeten 

worden vastgesteld op gebieden waarop de 

wetgeving of de normen zeer verschillend 

zijn in de VS en de EU, zoals bijvoorbeeld 

de tenuitvoerlegging van bestaande 

(kader)wetgeving (bijv. REACH), of de 

aanneming van nieuwe wetten (bijv. 

betreffende klonen), of toekomstige 

definities van invloed op het 

beschermingsniveau (bijv. betreffende 

hormoonontregelende stoffen); ervoor te 

zorgen dat eventuele TIPP-bepalingen 

inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied niet als procedureel 

vereiste de uitvaardiging van 

desbetreffende EU-rechtshandelingen 

verlangen en geen afdwingbare rechten ter 

zake in het leven roepen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/89 

Amendement  89 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres 
Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 
Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel 
Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xi) versterkte samenwerking tot stand te 

brengen tussen de EU, de lidstaten en de 

VS, met inbegrip van mechanismen voor 

doeltreffender internationale 

samenwerking, met als doel strengere 

mondiale normen tegen financiële en 

fiscale criminaliteit en corruptie vast te 

stellen;  

(xi) onmiddellijk maatregelen te nemen 

ter voorkoming van corruptie, fiscale 

criminaliteit en fiscale concurrentie, met 

name in de vorm van dumping op het 

gebied van de belastingheffing op winst of 

financiële voordelen, of de 

instandhouding van offshore- en andere 

zones met fiscale privileges;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/90 

Amendement  90 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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) ervoor te zorgen dat de recentelijk 

vastgestelde EU-regels inzake 

overheidsopdrachten in de 

onderhandelingen worden afgeschermd 

en gesteund, met name de regels inzake de 

toegang van kmo's tot 

overheidsopdrachten, het criterium "beste 

prijs-kwaliteitsverhouding" in plaats van 

de laagste prijs, markten die worden 

voorbehouden aan sociale 

ondernemingen, de mogelijkheid voor 

aanbestedende autoriteiten om 

samenwerking tussen gemeenschappen te 

bevorderen en het behoud van drempels 

voor vrijstelling van de 

aanbestedingsplicht uit hoofde van EU- of 

internationale wetgeving; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/91 

Amendement  91 
Martina Michels, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Josu 
Juaristi Abaunz, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Liadh 
Ní Riada 
namens de GUE/NGL-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) 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 audiovisuele 

diensten, waaronder onlinediensten, 

uitdrukkelijk buiten het door de lidstaten 

aan de Europese Commissie verleende 

mandaat vallen, en deze diensten uit te 

sluiten van andere bepalingen, waaronder 

bepalingen inzake investeringen, 

telecommunicatie en e-handel; de 

instandhouding van de culturele en 
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taalkundige verscheidenheid en de 

uitsluiting van audiovisuele diensten 

moeten elkaar aanvullen, aangezien de 

concepten "culturele uitzondering" en 

"culturele verscheidenheid" geen 

toereikende juridische waarborgen bieden 

om alle culturele en audiovisuele diensten 

te beschermen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/92 

Amendement  92 
Lidia Senra Rodríguez, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 xxii bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (xxii bis) ervoor te zorgen dat de 

handelsbetrekkingen tussen de EU en de 

VS de toegang tot land voor de 

voedselvoorziening voor de plaatselijke 

bevolking niet in het gedrang brengt; te 

voorkomen dat producten op de markt 

worden gebracht tegen prijzen die lager 

zijn dan de productiekosten, en ervoor te 

zorgen dat producenten passend worden 

beloond;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/93 

Amendement  93 
Malin Björk, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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) 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 in verband met 

hormoonontregelaars, 

- de organisatorische autonomie op het 

gebied van watervoorziening en sanitaire 

voorzieningen, 

- de geïntegreerde EU-aanpak op het 

gebied van voedselveiligheid, met inbegrip 

van bepalingen inzake dierenwelzijn,  

- toepassing van de EU-wetgeving inzake 

voedselinformatie aan consumenten, 

- de tenuitvoerlegging van Verordening 

(EU) nr. 536/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende 

klinische proeven met geneesmiddelen 
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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 

geneesmiddelen evenals de toegang tot 

geneesmiddelen,  

- de beperking van ingrediënten in 

cosmetische producten en het verbod op 

klinische proeven op dieren 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 A8-0175/94 

Amendement  94 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
namens de GUE/NGL-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 ervoor te 

zorgen dat het TBT-hoofdstuk in het 

TTIP geen beperking vormt voor de 

mogelijkheden van de EU en haar 

lidstaten om maatregelen te nemen die 

erop zijn gericht de consumptie van 

bepaalde producten zoals tabak en 

voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- 

en suikergehalte, en schadelijk gebruik 

van alcohol, terug te dringen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/95 

Amendement  95 
Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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-

(ii) bij de onderhandelingen over sanitaire 

en fytosanitaire maatregelen (SFS) en 

maatregelen tegen technische 

handelsbelemmeringen (THB) niet uit te 

gaan van de centrale beginselen van de 

multilaterale overeenkomsten ter zake, 

maar de Europese sanitaire en fytosanitaire 

normen en procedures, die op veel 

gebieden strikter zijn, te beschermen; te 

waarborgen dat overal en altijd wanneer 

er binnen het raamwerk van dit verdrag 

verschillen bestaan tussen de normen van 

de VS en die van de EU, zonder 

uitzondering de strengste norm van 

toepassing is, en dat dit ook geldt voor alle 

situaties waarin het gaat om wederzijdse 

erkenning; 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 
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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; 

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 

afgezwakt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/96 

Amendement  96 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Malin Björk, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel 
Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos  
namens de GUE/NGL-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) erop te wijzen dat de overgrote 

meerderheid van de bevolking van de 

meeste lidstaten sterk gekant is tegen de 

teelt, de invoer en de verwerking van 

genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/97 

Amendement  97 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Javier Couso Permuy, Stefan 
Eck, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
namens de GUE/NGL-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 iii bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (iii bis) een ambitieus en doeltreffend 

mechanisme op te zetten voor 

samenwerking tussen het Congres van de 

VS en het Europees Parlement, dat 

bedoeld is om zo hoog mogelijke 

gemeenschappelijke normen te creëren en 

ervoor te zorgen dat toekomstige normen 

in de belangrijkste sectoren geen 

onbedoelde verschillen vertonen; zich op 

alle internationale fora in te zetten voor 

hoge gemeenschappelijke normen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/98 

Amendement  98 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 iv 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(iv) met betrekking tot het hoofdstuk 

inzake samenwerking op het gebied van 

horizontale regelgeving, prioriteit toe te 

kennen aan de versterking van de bilaterale 

samenwerking tussen reguleringsinstanties 

om onnodige divergenties te vermijden, 

met name als het gaat om nieuwe 

technologieën en diensten, om het 

concurrentievermogen van Europa en de 

VS te verhogen en de keuze voor de 

consument te vergroten; een en ander te 

realiseren door middel van een betere 

informatie-uitwisseling, en de goedkeuring 

en tenuitvoerlegging van internationale 

instrumenten te verbeteren, met 

inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, aan de hand van 

succesvolle precedenten, bijvoorbeeld met 

ISO-normen of met het onder de 

Economische Commissie van de Verenigde 

Naties voor Europa (UNECE) 

ressorterende Wereldforum voor de 

harmonisering van voertuigvoorschriften 

(WP.29); te bedenken dat de erkenning van 

de gelijkwaardigheid van zoveel mogelijk 

(iv) met betrekking tot het hoofdstuk 

inzake samenwerking op het gebied van 

horizontale regelgeving, prioriteit toe te 

kennen aan de versterking van de bilaterale 

technische samenwerking tussen 

reguleringsinstanties om onnodige 

divergenties te vermijden, met name als het 

gaat om nieuwe technologieën en diensten, 

om het concurrentievermogen van Europa 

en de VS te verhogen en de keuze voor de 

consument te vergroten; een en ander te 

realiseren door middel van een betere 

informatie-uitwisseling, en de goedkeuring 

en tenuitvoerlegging van internationale 

instrumenten te verbeteren, met 

inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, aan de hand van 

succesvolle precedenten, bijvoorbeeld met 

ISO-normen of met het onder de 

Economische Commissie van de Verenigde 

Naties voor Europa (UNECE) 

ressorterende Wereldforum voor de 

harmonisering van voertuigvoorschriften 

(WP.29); te bedenken dat de erkenning van 

de gelijkwaardigheid van zoveel mogelijk 
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veiligheidsvoorschriften voor voertuigen, 

op basis van een gecontroleerd 

gelijkwaardig beschermingsniveau, een 

van de belangrijkste verwezenlijkingen zou 

zijn van de overeenkomst; ervoor te zorgen 

dat met de aan de regelgevingshandeling 

voorafgaande effectbeoordeling naast het 

effect op handel en investeringen ook het 

effect op de consumenten en het milieu 

gemeten moet worden; de compatibiliteit 

van regelgevingen te bevorderen zonder de 

legitieme regelgevings- en 

beleidsdoelstellingen en de bevoegdheden 

van de wetgevers van de EU en de VS in 

gevaar te brengen; 

veiligheidsvoorschriften voor voertuigen, 

op basis van een gecontroleerd 

gelijkwaardig beschermingsniveau, een 

van de belangrijkste verwezenlijkingen zou 

zijn van de overeenkomst; ervoor te zorgen 

dat met de aan de regelgevingshandeling 

voorafgaande effectbeoordeling naast het 

effect op handel en investeringen ook het 

effect op de consumenten en het milieu 

gemeten moet worden; de compatibiliteit 

van regelgevingen te bevorderen zonder de 

legitieme regelgevingsautonomie, de 

beleidsdoelstellingen en de bevoegdheden 

van de wetgevers van de EU en de VS in 

gevaar te brengen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/99 

Amendement  99 
Lynn Boylan, Malin Björk, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
namens de GUE/NGL-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 iv bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (iv bis) verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat economische doelstellingen 

niet ten koste gaan van de 

volksgezondheid, de voedselveiligheid, het 

dierenwelzijn of het milieu
1
; verzoekt de 

Commissie te erkennen dat op de 

gebieden waarop de voorschriften van 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 derhalve ook niet 

over deze onderwerpen te onderhandelen; 

 

Or. en 

                                                 
1 Zie de toespraak van de EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström van 11 december 2014. 
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3.6.2015 A8-0175/100 

Amendement  100 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 v bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (v bis) ervoor te zorgen dat 

coderingsnormen, of de certificatie ervan, 

niet worden opgenomen in de TTIP-

overeenkomst, aangezien hieraan geen 

economische voordelen verbonden zijn, 

maar mogelijk wel ernstige economische 

en maatschappelijke nadelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/101 

Amendement  101 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
namens de GUE/NGL-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 ii 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk 

inzake duurzame ontwikkeling bindend en 

afdwingbaar is en gericht is op volledige en 

doeltreffende ratificatie, uitvoering en 

handhaving van de acht fundamentele 

verdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) en hun inhoud, 

de IAO-Agenda voor waardig werk en de 

centrale internationale 

milieuovereenkomsten; de bepalingen van 

dit hoofdstuk moeten zijn gericht op de 

verdere verhoging van het 

beschermingsniveau dat de arbeids- en 

milieunormen bieden; in een ambitieus 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling moeten ook regels staan voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

op basis van de Richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen van de 

OESO, en een duidelijk gestructureerde 

dialoog met het maatschappelijk 

middenveld; 

(ii) ervoor te zorgen dat het hoofdstuk inzake 

duurzame ontwikkeling bindend en 

afdwingbaar is en gericht is op volledige en 

doeltreffende ratificatie, uitvoering en 

handhaving van de acht fundamentele 

verdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) en hun inhoud, de 

IAO-Agenda voor waardig werk en de 

centrale internationale 

milieuovereenkomsten; de bepalingen van dit 

hoofdstuk moeten zijn gericht op de verdere 

verhoging van het beschermingsniveau dat 

de arbeids- en milieunormen bieden; in een 

ambitieus hoofdstuk over handel en 

duurzame ontwikkeling moeten ook regels 

staan voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, op basis van de Richtsnoeren 

voor multinationale ondernemingen van de 

OESO, en een duidelijk gestructureerde 

dialoog met het maatschappelijk middenveld; 

er in alle hoofdstukken van de TTIP-

overeenkomst voor zorgen dat de normen 

van de lidstaten en de EU op de volgende 

gebieden in geen geval door de 

overeenkomst zullen worden afgezwakt, 

ontdoken of buiten werking gesteld: 
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werknemersrechten, 

arbeidsomstandigheden, sociale 

zekerheid, sociale inclusie en sociale 

bescherming, gezondheid en veiligheid op 

het werk, beroepsopleiding, 

beroepskwalificaties, vrij verkeer van 

werknemers en gepensioneerden, sociale 

dialoog, en non-discriminatie op het werk 

en op de arbeidsmarkt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/102 

Amendement  102 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
namens de GUE/NGL-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 vi 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 

sociale en ecologische effect van het TTIP 

ook wordt getoetst aan de hand van een 

gedegen duurzaamheidseffectbeoordeling 

(DEB), met volledige inachtneming van de 

DEB-richtlijn van de EU en duidelijke en 

gestructureerde betrokkenheid van alle 

belanghebbenden en maatschappelijke 

organisaties; vraagt de Commissie voor 

elke lidstaat vergelijkende effectstudies te 

laten uitvoeren en een evaluatie van het 

concurrentievermogen van EU-sectoren en 

hun tegenhangers in de VS om 

voorspellingen te kunnen doen omtrent het 

verlies en de aanwinst van banen in de 

betroffen sectoren in elke lidstaat, waarbij 

de aanpassingskosten voor een deel 

zouden kunnen worden opgebracht met 

financiering door de EU en de lidstaten; 

(vi) ervoor te zorgen dat het economische, 

sociale, ecologische en 

werkgelegenheidseffect van het TTIP ook 

wordt getoetst aan de hand van een gedegen 

en objectieve 

duurzaamheidseffectbeoordeling (DEB) 

vooraf, met volledige inachtneming van de 

DEB-richtlijn van de EU, met inbegrip van 

de effecten voor elke sector van de 

Europese landbouw, met name voor de 

kleine gezinsbedrijven, met duidelijke en 

gestructureerde betrokkenheid van alle 

belanghebbenden, waaronder 

maatschappelijke organisaties; vraagt de 

Commissie voor elke lidstaat grondige 

vergelijkende effectstudies te laten uitvoeren 

en een evaluatie van het 

concurrentievermogen van EU-sectoren en 

hun tegenhangers in de VS om 

voorspellingen te kunnen doen omtrent het 

verlies en de aanwinst van banen in de 

betreffende sectoren in elke lidstaat; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/103 

Amendement  103 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(vii) vast te houden aan de bedoeling om 

in het TTIP een specifiek hoofdstuk te 

wijden aan energie, met inbegrip van 

industriële grondstoffen; te zorgen dat de 

twee zijden tijdens de onderhandelingen 

nagaan hoe de energie-uitvoer kan 

worden gefaciliteerd, zodat de bestaande 

exportbeperkingen tussen beide 

handelspartners voor 

energiebrandstoffen, inclusief aardgas en 

ruwe olie, met het TTIP kunnen worden 

afgeschaft, met het oog op een 

concurrerende, transparante en niet-

discriminerende energiemarkt en op 

diversifiëring van de energiebronnen, 

hetgeen alles bijdraagt aan de 

voorzieningszekerheid en aan lagere 

energieprijzen; benadrukt dat dit 

energiehoofdstuk duidelijke garanties 

moet omvatten dat de milieunormen en 

klimaatdoelstellingen van de EU niet 

worden ondergraven; EU en VS aan te 

sporen tot samenwerking om een einde te 

maken aan de accijnsvrijstellingen op 

brandstof voor de commerciële luchtvaart 

Schrappen 
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in overeenstemming met de G-20-

verbintenissen om subsidies voor fossiele 

brandstoffen geleidelijk af te bouwen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/104 

Amendement  104 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van de 

respectieve partners om de exploratie en 

exploitatie van energiebronnen aan te 

sturen en te reguleren niet wordt aangetast 

door een eventuele overeenkomst, maar 

dat het beginsel van non-discriminatie 

geldt wanneer eenmaal tot exploitatie is 

besloten; zich voor ogen houden dat niets 

in de overeenkomst mag afdoen aan 

legitieme niet-discriminerende 

democratische besluiten ten aanzien van 

de energieproductie, overeenkomstig het 

voorzorgsbeginsel; te zorgen dat de 

toegang tot grondstoffen en energie op 

niet-discriminerende basis aan 

ondernemingen uit de EU of de VS kan 

worden verleend, en dat de 

kwaliteitsnormen voor energieproducten 

in acht worden genomen, ook de normen 

voor energieproducten in relatie tot hun 

bijdrage aan CO2-emissies zoals die 

worden genoemd in de richtlijn inzake 

brandstofkwaliteit; 

(viii) ervoor te zorgen dat het recht van de 

respectieve partners om de exploratie en 

exploitatie van energiebronnen aan te 

sturen en te reguleren niet wordt aangetast 

door een eventuele overeenkomst; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/105 

Amendement  105 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 x 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(x) ervoor te zorgen dat het TTIP als 

forum kan dienen voor de ontwikkeling 

van gemeenschappelijke, ambitieuze en 

bindende energie-efficiëntienormen en 

duurzaamheidsnormen voor de 

energieproductie, waarbij de aan beide 

zijden bestaande normen steeds in 

aanmerking en in acht moeten worden 

genomen, en te onderzoeken hoe de 

samenwerking op het vlak van onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie inzake energie 

kan worden verbeterd en koolstofarme en 

milieuvriendelijke technologie kan 

worden bevorderd; 

Schrappen 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/106 

Amendement  106 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Lynn Boylan, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat, Anja Hazekamp, Miloslav Ransdorf 
namens de GUE/NGL-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 xv 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xv) ervoor te zorgen dat internationale 

overeenkomsten toepassing vinden, om 

een einde te maken aan de ongelijke 

behandeling van Europese investeerders 

wegens bestaande overeenkomsten van 

afzonderlijke lidstaten; ervoor te zorgen 

dat buitenlandse investeerders op niet-

discriminerende wijze worden behandeld 

en de mogelijkheid hebben van faire 

afdoening van hun klachten, terwijl zij 

geen betere rechten genieten dan 

binnenlandse investeerders; 

– voort te bouwen op een ideeënschets die 

commissaris Malmström op 7 mei aan de 

commissie INTA voorlegde en op de 

lopende discussie in de Raad Handel en 

deze te gebruiken als 

onderhandelingsbasis voor een nieuw en 

effectief systeem van 

investeringsbescherming, want er zijn zeer 

welkome voorstellen bij voor hervorming 

en verbetering, 

– er vertrouwen in hebben - gezien de 

ontwikkelde rechtsstelsels in de EU en de 

(xv) 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 verzetten 

tegen de opname in het TTIP van een 

ISDS-mechanisme, gezien de goed 

ontwikkelde rechtsstelsels van de EU en de 

VS en gezien het feit dat een systeem voor 

de beslechting van geschillen tussen staten 

en beslechting door nationale 

rechtbanken de meest geschikte 

instrumenten zijn om geschillen over 

investeringen aan te pakken;  
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VS - dat de rechterlijke instanties van de 

EU, van de lidstaten en van de VS 

effectieve rechtsbescherming zullen 

bieden, op grond van het beginsel van 

democratische legitimiteit, en wel op een 

efficiënte en economische manier , 

– een duurzame oplossing voor te stellen 

voor de afdoening van geschillen tussen 

investeerders en staten die onderworpen is 

aan democratische beginselen en toetsing, 

waarbij potentiële geschillen op 

transparante wijze worden behandeld 

door van overheidswege benoemde 

beroepsrechters in openbare zittingen, 

waarbij in een hoger-beroepsinstantie is 

voorzien, waarbij gezorgd is voor 

consistentie in de uitspraken en waarbij 

de rechtsmacht van de rechters van de EU 

en van de lidstaten wordt gerespecteerd, 

– op de middellange termijn zou een 

openbaar internationaal Gerechtshof 

wellicht het meest geschikte instrument 

zijn om geschillen over investeringen te 

behandelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/107 

Amendement  107 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (xiv bis) stelt vast dat een gelijke 

behandeling van plaatselijke en 

buitenlandse investeerders op grond van 

de in CETA opgenomen herziene 

bepalingen inzake geschillenbeslechting 

tussen staten en investeerders niet 

mogelijk is; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/108 

Amendement  108 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Sofia 
Sakorafa, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 ter (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (xiv ter) benadrukt dat de democratische 

legitimiteit van het EU-handelsbeleid 

versterkt moet worden; dringt er bij de 

Commissie op aan rekening te houden 

met de uitkomsten van de door haar 

georganiseerde openbare raadpleging en 

met name met het feit dat 97 % van de 

geraadpleegden zich tegen invoering van 

ISDS heeft uitgesproken; 

Or. en 



 

AM\1064293NL.doc  PE558.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.6.2015 A8-0175/109 

Amendement  109 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Kostas 
Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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) benadrukt dat de Commissie, zolang 

noch de EU-lidstaten, noch de Europese 

Unie hebben besloten tot een omvattende 

harmonisatie van intellectuele-

eigendomsrechten, waaronder 

auteursrechten, handelsmerken en 

octrooien, in het kader van CETA en 

TTIP niet over deze onderwerpen dient te 

onderhandelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/110 

Amendement  110 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-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 xix 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xix) te zorgen voor volledige erkenning en 

sterke juridische bescherming van 

geografische EU-aanduidingen en voor 

maatregelen tegen oneigenlijk gebruik en 

misleidende informatie en praktijken; de 

etikettering, traceerbaarheid en 

daadwerkelijke oorsprong van de 

betrokken producten te garanderen ten 

behoeve van de consument, evenals de 

bescherming van de knowhow van 

producenten, als essentieel onderdeel van 

een evenwichtige overeenkomst;  

(xix) te zorgen voor volledige erkenning en 

sterke juridische bescherming van 

geografische EU-aanduidingen en voor 

maatregelen tegen oneigenlijk gebruik en 

misleidende informatie en praktijken; de 

etikettering, traceerbaarheid en 

daadwerkelijke oorsprong van de 

betrokken producten te garanderen ten 

behoeve van de consument, evenals de 

bescherming van de knowhow van 

producenten, als essentieel onderdeel van 

een evenwichtige overeenkomst; de lijst uit 

te breiden van EU-producten die vallen 

onder de bescherming van geografische 

aanduidingen, gezien het feit dat veel 

belangrijke producten ontbreken op de 

lijst die in het kader van de CETA-

onderhandelingen is afgesproken;   

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/111 

Amendement  111 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (iii bis) betreurt het dat het verzoekschrift 

dat door anderhalf miljoen Europeanen uit 

alle lidstaten is ingediend, en het quorum 

in 14 lidstaten gehaald heeft, door de 

Europese Commissie niet als een 

"Europees burgerinitiatief" is aangemerkt 

wegens de beperkingen van het 

wetgevingskader voor het burgerinitiatief; 

betreurt het dat deze beperkingen per 

saldo inhouden dat een Europees 

burgerinitiatief ten aanzien van 

handelskwesties pas ontvankelijk kan zijn 

na inwerkingtreding van een 

handelsovereenkomst, en dat Europese 

burgerinitiatieven gericht op het 

beïnvloeden van lopende 

handelsbesprekingen in het huidige 

wetgevingskader niet mogelijk zijn; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/112 

Amendement  112 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 – letter f (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (f) de mogelijkheden van alternatieven 

voor TTIP te evalueren, zoals 

onderhandelingen over afzonderlijke of 

sectorale overeenkomsten over kwesties 

als conformiteitsbeoordelingen en 

productvereisten of -normen, waarbij 

wordt voorzien in transparantie op het 

gebied van technische regelgeving; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/113 

Amendement  113 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Sofia Sakorafa, Martina Anderson, Kostas Chrysogonos 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (f bis) een herzieningsclausule in de 

overeenkomst op te nemen om het 

mogelijk te maken de overeengekomen 

regelingen op hun effect te toetsen en 

indien nodig te herzien, en om de 

overeenkomst op te zeggen; een algemene 

uitzonderingsbepaling op te nemen die de 

partijen in staat stelt hun verplichtingen 

op grond van de overeenkomst op te 

schorten indien er redenen zijn om aan te 

nemen dat ten gevolge ervan 

grondrechten zullen worden geschonden; 

Or. en 

 

 

 


