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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. beveelt de Commissie het volgende aan: 

 a. financiële diensten tot een van de prioriteiten van de EU te maken bij de 

onderhandelingen over de TiSA, aangezien de eigen markt van de EU voor die 

diensten naar verhouding reeds betrekkelijk open is; tot een overeenkomst te komen 

die ambitieuze en tegelijkertijd evenwichtige regels en bepalingen bevat voor het 

verlenen van alle soorten financiële diensten, met name bank- en 

verzekeringsdiensten, ongeacht de vorm van dienstverlening, waarbij bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de nieuwe regels betreffende nieuwe diensten; tot een 

overeenkomst te komen die waardevol is voor de Europese consument omdat hierdoor 

de financiële regelgeving naar boven toe op elkaar wordt afgestemd en een ruimere 

keuze aan financiële diensten en een betere consumentenbescherming wordt geboden 

(begrijpelijke en correcte informatie is van fundamenteel belang om de 

informatieasymmetrie meer in evenwicht te brengen) en die bevorderlijk is voor de 

langetermijngroei, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europa 

2020-strategie; 

 b. voor te stellen dat de TiSA op het gebied van financiële diensten ondersteuning biedt 

aan de uitvoering en toepassing van internationale normen, dat er geen nieuwe 

verbintenissen worden aangegaan die de financiële regelgeving van de EU in gevaar 

brengen doordat ze de EU dwingen haar versterkte regelgevingskader voor de 

financiële sector op te geven, en dat de regelgevende instanties in de EU de 

mogelijkheid behouden elk lopend of nieuw financieel product, na een gedegen 

beoordeling van de risico's en voordelen voor de Unie die de invoering van dergelijke 

producten of diensten met zich mee zou brengen, al dan niet toe te staan; een lijst van 

verbintenissen inzake markttoegang op te maken op basis van een positieve lijst;  

 c. er gezien het belang van financiële diensten voor groei en de economie in het kader 

van de TiSA voor te zorgen dat instellingen die in derde landen zijn gevestigd, in 

passende subsectoren en behoudens beperkte en naar behoren gerechtvaardigde 

gevallen, in de EU grensoverschrijdende financiële diensten kunnen verlenen (voor 

een beperkt aantal subsectoren, zoals herverzekering), op grond van duidelijke regels 

en procedures voor de afgifte aan deze instellingen van een vergunning om dergelijke 

diensten in de EU te verlenen en, in voorkomend geval, nadat de EU heeft vastgesteld 

dat het land van oorsprong van deze instellingen over een handhaafbaar regelgevings- 

en toezichtskader beschikt dat equivalent is met dat van de EU, teneinde ervoor te 

zorgen dat geen enkele instelling die niet onder toezicht staat activiteiten kan 

ontplooien in de Unie en er een gelijk speelveld voor alle instellingen, ongeacht de 

jurisdictie van hun vestigingsplaats, tot stand wordt gebracht; 

 d. te waarborgen dat de TiSA-partijen het recht hebben gevoelige sectoren uit te sluiten 

van de ratchet-clausule, met name voor grensoverschrijdende verbintenissen inzake 

financiële diensten, en bijgevolg het standpunt te verdedigen dat openheid van de 
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markt geen beletsel vormt voor de invoering van nieuwe maatregelen en de wijziging 

van bestaande nationale regels om prudentiële redenen en consumentenbescherming, 

of de mogelijke extraterritoriale toepassing van deze regels;  

 e. rekening te houden met de specifieke handels- en investeringsbelemmeringen voor 

kmo's; de mobiliteit en ontwikkeling van grotere bedrijven, maar bovenal van kmo's 

en zelfstandige ondernemers te ondersteunen via aangescherpte bepalingen inzake 

vorm van financiële dienstverlening IV, op grond waarvan hoogopgeleide 

beroepsbeoefenaren tijdelijk, voor een specifiek doel en onder voorwaarden die in een 

contract of de binnenlandse wetgeving zijn vastgesteld in een ander land kunnen 

werken; 

 f. meer druk uit te oefenen op de andere onderhandelende partijen om BRIC-landen, met 

name India en Brazilië, te blijven aanbieden om aan de onderhandelingen deel te 

nemen en om het verzoek van China te aanvaarden, op voorwaarde dat China bereid is 

zich bij het ambitieniveau van de partijen aan te sluiten, met name voor wat zijn 

aanbod tot het aangaan van verbintenissen inzake markttoegang en nationale 

behandeling betreft, en niet opnieuw in gesprek te gaan over de structuur van de 

overeenkomst en de belangrijkste bepalingen van de regelgevingshoofdstukken, 

waarover reeds overeenstemming is bereikt;  

 g. nieuwe partijen aan te moedigen zich bij de onderhandelingen over de TiSA aan te 

sluiten, ook al wordt op dit moment reeds aan de gesprekken deelgenomen door onder 

meer de EU, de VS en Japan, die het leeuwendeel van de mondiale handel in 

financiële diensten voor hun rekening nemen; te streven naar substantiële 

verbintenissen (met name inzake markttoegang) van landen die op dit moment geen 

bilaterale handelsovereenkomsten met de EU hebben, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, 

Hong Kong en Taiwan, naar zeer beperkte verbintenissen op multilateraal niveau met 

landen zoals Chili en Turkije, en naar zeer beperkte bilaterale verbintenissen inzake 

financiële diensten met landen zoals Mexico, teneinde voor de EU zeer substantiële 

resultaten te boeken; 

 h. te garanderen dat de TiSA op geen enkele wijze een belemmering vormt voor de 

onderhandelingsagenda van de WTO, maar in plaats daarvan bevorderlijk is voor een 

waardevolle discussie over de beste manier om onterechte handelsbelemmeringen 

voor financiële diensten aan te pakken en optimale regelgevingspraktijken voor 

financiële diensten te ontwikkelen die bijdragen tot de economische en 

duurzaamheidsdoelstellingen, alsook de weg vrijmaakt voor de mogelijke goedkeuring 

ervan op multilateraal niveau door voort te bouwen op de reeds bestaande regels op 

multilateraal niveau; 

 i. bij de onderhandelende partijen aan te dringen op het vaststellen van regels op het 

gebied van financiële diensten die verdergaan dan de GATS-bijlage van de WTO 

betreffende financiële diensten, die reeds door alle TiSA-partijen is ondertekend in 

hun hoedanigheid als leden van de WTO, alsook op hardere verbintenissen die 

verdergaan dan het unieke Memorandum van overeenstemming inzake verbintenissen 

betreffende financiële diensten, dat voor WTO-leden niet bindend is en derhalve 

slechts op een zeer beperkt aantal TiSA-partijen van toepassing is; te trachten om in 

het TiSA-hoofdstuk inzake financiële diensten een prudentiële uitzonderingsbepaling 
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op te nemen die voortbouwt op de in de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU 

overeengekomen versie waarmee de prudentiële uitzonderingsbepaling van artikel 2, 

onder a), van de GATS-bijlage betreffende financiële diensten wordt geïntensiveerd, 

waardoor het soevereine recht van de partijen om maatregelen op prudentiële gronden 

te nemen, wordt gehandhaafd, op voorwaarde dat deze maatregelen niet bedoeld zijn 

om zich niet aan andere verbintenissen te hoeven houden, teneinde ervoor te zorgen 

dat regeringen de mogelijkheid behouden de nodige maatregelen te treffen om de 

stabiliteit en integriteit van het financieel systeem te handhaven;  ervoor te zorgen dat 

de belangrijkste onderdelen van het Memorandum, zoals de specifieke bepalingen 

betreffende de overdracht van gegevens en niet-discriminerende toegang tot 

verrekeningssystemen, in de TiSA worden opgenomen, waarbij de inhoud van het 

Memorandum wordt verbeterd om het volledig in overeenstemming te brengen met de 

huidige beleidslijnen van de EU op deze gebieden; 

 j. in het regelgevingshoofdstuk dat van toepassing is op financiële diensten dwingende 

transversale regels inzake de transparantie van regelgeving vast te leggen, hetgeen 

moet leiden tot een vergroting van de capaciteit van alle belanghebbenden om wetten, 

regels en openbare besluiten te analyseren en voor te bereiden en financiële 

dienstverleners meer vertrouwen moet geven om zich in het buitenland te vestigen of 

diensten aan klanten in derde landen aan te bieden, zonder dat goede en bestaande 

democratische processen worden ondermijnd, alsook oplossingen te ontwikkelen 

waarmee wordt gewaarborgd dat de nationale behandeling van verleners van 

grensoverschrijdende financiële diensten wordt geëerbiedigd; met het oog hierop 

onmiddellijk actie te ondernemen om de verschillende nationale regels inzake de 

erkenning van de equivalentie van de regelgevings- en toezichtsregels van andere 

jurisdicties onderling af te stemmen omdat de bestaande verschillen versnippering van 

de mondiale markten voor financiële diensten veroorzaken, door gezamenlijk overeen 

te komen dat een equivalentiebesluit het resultaat moet zijn van een transparante 

beoordeling van het antwoord op de vraag of de regels van elke jurisdictie tot de 

verwezenlijking van hetzelfde doel leiden en dat, hoewel een dergelijk besluit moet 

worden genomen na tijdige en regelmatige bilaterale gesprekken, het besluit een 

unilateraal karakter kan hebben indien wederzijdse erkenning niet mogelijk is; 

 k. te garanderen dat, in overeenstemming met het beginsel van evenredigheid van het 

optreden van de EU zoals verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de EU 

(VWEU), de Commissie niet akkoord gaat met de opname in de TiSA van vereisten 

inzake binnenlandse regelgeving die verdergaan dan hetgeen nodig is om 

bovengenoemde doelstellingen te bereiken; 

 l. ervoor te zorgen dat de TiSA bijdraagt tot matiging van dubbele belastingheffing en 

noch direct, noch indirect bijdraagt tot het ontstaan van achterdeurtjes voor 

belastingfraude, belastingontwijking, agressieve belastingplanning of 

witwaspraktijken op het gebied van financiële diensten; te waarborgen dat de 

contractsluitende partijen, met name de vier landen die ook op de zwarte lijst van de 

EU van belastingparadijzen staan, door de overeenkomst worden aangespoord om de 

gemeenschappelijke meldingsnorm (CRS) van de OESO voor de automatische 

uitwisseling van informatie (AEOI) voor belastingdoeleinden, de 

OESO-aanbevelingen tegen grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) en de 

mondiale normen tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering van de Financiële 
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Actiegroep (FATF) toe te passen en na te komen, overeenkomstig de aanbeveling van 

de Commissie van 6 december 2012 met betrekking tot maatregelen om derde landen 

aan te moedigen minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken toe te passen1; 

 m. te kiezen voor een redelijke benadering met betrekking tot grensoverschrijdende 

stromen van financiële gegevens, door middel van een verbod op maatregelen die de 

overdracht van informatie of de verwerking van financiële informatie naar of vanuit 

het grondgebied van een land onnodig tegenhouden, waarbij de bescherming van 

persoonsgegevens (beschouwd als een grondrecht overeenkomstig artikel 8 van het 

Handvest van de grondrechten van de EU), privacy en de vertrouwelijkheid van 

persoonlijke dossiers en rekeningen wordt gewaarborgd en aldus het 

GATS-memorandum betreffende financiële diensten wordt verbeterd; er daarom voor 

te zorgen dat elke overeenkomst met betrekking tot de TiSA volledig in 

overeenstemming is met de herziene EU-verordening inzake gegevensbescherming; 

 n. er met betrekking tot opdrachten voor financiële diensten van overheden voor te 

zorgen dat in het kader van de onderhandelingen de onlangs vastgestelde EU-regels 

inzake openbare aanbestedingen onaangetast blijven, met name wat betreft de toegang 

van kmo's tot overheidsopdrachten, de subsidiabiliteitscriteria op basis van de beste 

prijs-kwaliteitsverhouding in plaats van op basis van de laagste prijs, voor 

ondernemingen van de sociale economie gereserveerde markten en de mogelijkheid 

voor aanbestedende autoriteiten om intercommunautaire samenwerking te bevorderen 

en om de drempels voor de uitsluiting van aanbestedingen van EU- en internationale 

regels te handhaven; 

 o. een zo hoog mogelijke mate van transparantie, dialoog en controleerbaarheid te 

waarborgen gedurende het hele onderhandelingsproces, in overeenstemming met de 

verplichting van de Commissie uit hoofde van het VWEU; ervoor te zorgen dat de 

leden van de Commissie internationale handel van het Parlement alle 

onderhandelingsdocumenten ontvangen die betrekking hebben op de TiSA en dat de 

leden van de relevante commissies van het Europees Parlement toegang hebben tot de 

geconsolideerde onderhandelingsteksten over de onderwerpen op hun terrein van 

bevoegdheden; de aanzienlijke terreinwinst op het gebied van transparantie jegens het 

publiek die sinds de Europese verkiezingen van 2014 is geboekt en tot nu toe de 

publicatie van de door de EU geboden markttoegang en het door de Raad afgegeven 

mandaat omvat, uit te breiden; 

 p. zo snel mogelijk een onafhankelijke duurzaamheidseffectbeoordeling uit te brengen en 

deze vervolgens, na afloop van de onderhandelingen, dienovereenkomstig aan te 

passen; 

 q. de huidige en toekomstige diensten van algemeen belang en alsook van algemeen 

economisch belang (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, watervoorziening, 

gezondheidszorg, sociale diensten, socialezekerheidsstelsels en onderwijs) uit te 

sluiten van de EU-verbintenissen; ervoor te zorgen dat Europese, nationale en lokale 

overheden het volledige recht behouden om elke maatregel betreffende het opdragen, 

organiseren, financieren en aanbieden van openbare diensten in te voeren, goed te 

keuren, te behouden of in te trekken; deze uitsluiting toe te passen ongeacht de manier 

                                                 
1 PB L 338 van 12.12.2012, blz. 37. 



 

AD\1080289NL.doc 7/8 PE567.692v02-00 

 NL 

waarop deze diensten worden verleend en gefinancierd.  
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