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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

beveelt de Commissie, in de context van de lopende TTIP-onderhandelingen, het volgende 

aan: 

a) wat betreft politieke prioriteiten 

i. ervoor te zorgen dat de onderhandelingen voornamelijk leiden tot een ambitieuze en 

allesomvattende overeenkomst, die voor Europese ondernemingen, in het bijzonder kmo's, 

belangrijke nieuwe markttoegangsmogelijkheden verschaft en voor burgers, consumenten 

en werknemers voordelen oplevert, terwijl het Europese model van een sociale 

markteconomie met een groot concurrentievermogen behouden blijft; 

ii. ervoor te zorgen dat de overeenkomst niet alleen belemmeringen wegwerkt, maar ook 

beoogt het Europese hoge niveau van consumentenbescherming, zoals verankerd in het 

VWEU, te bevorderen en te vrijwaren, met name wat informatie betreft, en in gedachten 

te houden dat de normen en de regelgeving in de EU en de VS dit hoge niveau in de 

meeste sectoren waarborgen; er bijgevolg nota van te nemen dat de onderlinge 

afstemming van onze regelgevingen moet dienen om strenge kwaliteitsnormen en -wetten 

vast te stellen, die een nieuwe wereldwijde benchmark en feitelijke internationale normen 

kunnen gaan vormen;  

iii. bij de onderhandelingen zo transparant mogelijk te blijven, inclusief inzage in de 

onderhandelingsteksten, en het maatschappelijk middenveld gedurende het gehele proces 

te blijven raadplegen; 

b) wat betreft volledige en transparante toegang voor EU-dienstverleners – geen 

belemmeringen voor de mobiliteit van professionals 

i. erop aan te dringen dat, terwijl de vrijheid van de EU-lidstaten om in overeenstemming 

met de Verdragen overheidsdiensten te verstrekken, te laten verrichten en te financieren, 

gevrijwaard wordt, EU-dienstverleners volledige markttoegang moeten krijgen tot 

geliberaliseerde diensten in de VS, volgens transparante, wederkerige en billijke regels op 

zowel federaal als subfederaal niveau en onder dezelfde voorwaarden als lokale 

dienstverleners; 

ii. ervoor te zorgen dat de overeenkomst de hoge kwaliteit van de EU-overheidsdiensten niet 

in gevaar brengt en dezelfde vrijwaringsmaatregelen en definities te gebruiken als die 

welke in andere vrijhandelsovereenkomsten, zoals de CETA, zijn opgenomen om deze te 

beschermen, met name wanneer het gaat om met overheidsgeld gefinancierde 

gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten, waterwinning, -voorziening en 

-behandeling, maatregelen van lokale overheden en de audiovisuele sector; 

iii. ervoor te zorgen dat de partijen elkaars beroepskwalificaties wederzijds erkennen, met 
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name door het creëren van een rechtskader met deelstaten die op dit gebied 

regelgevingsbevoegdheden hebben, en trans-Atlantische mobiliteit te bevorderen door 

visumfacilitering voor professionals in sectoren die onder de overeenkomst vallen uit alle 

EU-lidstaten; 

iv. te bevorderen dat de partijen gelijktijdig met deze onderhandelingen besprekingen 

aanvatten over een aanvullende overeenkomst over het afschaffen van 

werkvergunningsvoorschriften, om een maximale mobiliteit van werknemers tussen de 

partijen mogelijk te maken; 

c) wat betreft eerlijke en transparante aanbestedingen op alle niveaus 

i. het hoofdstuk over overheidsopdrachten op ambitieuze wijze aan te pakken en ervoor te 

zorgen dat Europese ondernemingen, in het bijzonder kmo's, zonder discriminatie en op 

alle overheidsniveaus op de VS-markt kunnen deelnemen; te zorgen voor wederkerige en 

transparante toegang teneinde de huidige asymmetrische situatie recht te trekken, en te 

onderzoeken of EU-bedrijven eventueel vrijstellingen kunnen krijgen van nationale en 

lokale aankoopclausules in federale en, zo mogelijk, deelstaatwetgeving;  

ii. ervoor te zorgen dat de aanbestedingsrichtlijnen en de concessierichtlijn tijdens de 

onderhandelingen in acht worden genomen, met name wat betreft de definitie van 

samenwerking tussen overheidsdiensten, uitsluitingen, toegang voor kmo's en het gebruik 

van de MEAT-criteria; 

iii. duidelijk te maken dat niet wordt getornd aan het recht om te beslissen over de vorm van 

de dienstverlening en dat de in het hoofdstuk over dienstverlening opgenomen "ratchet-

clausule" dus niet van toepassing is op diensten die een aanbestedende dienst door middel 

van een overheidsopdracht gunt aan een private derde partij en na beëindiging van de 

overeenkomst zelf verricht als eigen of in-house-activiteiten; 

iv. voort te bouwen op de resultaten van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) 

wat betreft toepassingsgebied, regelgeving en disciplines, en de procedures te 

vereenvoudigen en te stroomlijnen en tegelijk voor meer transparantie te zorgen; 

v. gelet op het feit dat openbare aanbestedingen een aanzienlijk onderdeel uitmaken van de 

economieën van de EU en andere handelspartners en derhalve economisch van zeer groot 

belang zijn voor de EU, te beklemtonen dat zij in ieder geval deel moeten uitmaken van de 

definitieve allesomvattende overeenkomst; 

d) wat betreft trans-Atlantische normen als wereldwijde normen 

i. te benadrukken dat de overeenkomst op gebieden als conformiteitsbeoordelingen en 

productvereisten of technische normen de bescherming die door de normen en technische 

regelgeving van de EU wordt geboden, moet vrijwaren en verder moet gaan dan de 

overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen van de WTO, en dat de 

technische regels en normen op transparantere wijze moeten worden opgesteld, 

vastgesteld en toegepast; 

ii. er daartoe voor te zorgen dat Europese bedrijven zich voor advies tot één informatiepunt 
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in de VS kunnen wenden dat informatie kan verstrekken over de normen voor alle 

sectoren; de werkzaamheden van de EU op het gebied van standaardisering vastberaden te 

verdedigen en de beginselen daarvan te bevorderen, namelijk coherentie, transparantie, 

openheid, consensus, vrijwillige toepassing, onafhankelijkheid van speciale belangen, en 

efficiëntie; 

iii. een ambitieus, transparant en doeltreffend samenwerkings- en overlegmechanisme in te 

stellen dat beoogt om waar mogelijk gemeenschappelijke normen te creëren, en ervoor te 

zorgen dat toekomstige normen in de belangrijkste sectoren die onder de overeenkomst 

vallen geen onbedoelde verschillen vertonen, in de overtuiging dat dergelijke normen, met 

name op innovatieve gebieden, op alle internationale fora moeten worden afgesproken en 

bevorderd; rekening te houden met de uitdagingen die voortvloeien uit het feit dat het 

Amerikaanse normalisatiesysteem anders gestructureerd en gemotiveerd is dan het 

Europese mechanisme; 

iv. te benadrukken dat eventueel bestaande en geactualiseerde internationaal 

overeengekomen ISO- en IEC-normen door de VS en de EU moeten worden 

overgenomen, bijvoorbeeld in de elektronicasector; 

e) wat betreft het wegwerken van technische belemmeringen in de trans-Atlantische 

handel 

i. ernaar te streven dat een hoogwaardige productveiligheid binnen de Unie gegarandeerd 

blijft, maar tegelijk te voorkomen dat tests, in het bijzonder van producten met een laag 

risico, onnodig worden herhaald met verspilling van middelen tot gevolg; ervoor te zorgen 

dat de VS zelf opgestelde verklaringen van overeenstemming inzake producten erkennen 

indien het EU-recht deze toestaat; 

ii. met volledige eerbiediging van de wetgevingsautonomie, te pleiten voor verplicht 

structureel overleg, uitwisseling van best practices op regelgevingsgebied en 

samenwerking tussen de regelgevers in de sectoren die onder de overeenkomst vallen; 

daarbij het belang te benadrukken van vroegtijdige-waarschuwingsmechanismen en 

uitwisselingen tijdens de opstelling van regelgeving; betere samenwerking op 

regelgevingsgebied in andere sectoren aan te moedigen en het markttoezichtsysteem te 

promoten teneinde strenge normen inzake consumentenbescherming te garanderen; 

iii. ervoor trachten te zorgen dat samenwerking op regelgevingsgebied niet leidt tot meer 

administratieve lasten, en daarbij in gedachten houden dat afwijkingen tussen de 

regelgevingen de centrale non-tarifaire handelsbarrière (NTB) vormen, met name in de 

engineeringsector, die bestaat uit elektrische en mechanische machines, toestellen en 

apparatuur, en dat de regelgevers moeten onderzoeken hoe ze de verenigbaarheid en 

symmetrie van de regelgeving kunnen bevorderen door bijvoorbeeld wederzijdse 

erkenning, harmonisering of onderlinge afstemming van de voorschriften; 

iv. te benadrukken dat de overeenkomst niet ten koste mag gaan van het recht van de partijen 

om regulerend te blijven optreden met het oog op het beschermingsniveau dat zij 

wenselijk achten voor de volksgezondheid, de veiligheid, de consument, de 

werkomgeving, het milieu en de culturele diversiteit; in dit verband het belang te 

benadrukken van het in artikel 191 van het VWEU vermelde voorzorgsbeginsel; te 
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benadrukken dat de samenwerking op regelgevingsgebied transparant moet zijn en dat het 

Europees Parlement moet bijdragen aan de werkzaamheden van toekomstige instellingen; 

v. in herinnering te brengen dat de erkenning van de gelijkwaardigheid van zoveel mogelijk 

veiligheidsvoorschriften voor voertuigen een van de belangrijkste verwezenlijkingen van 

de overeenkomst zou zijn, en dat daartoe moet worden nagegaan of de voorschriften van 

de EU en de VS in een soortgelijk beschermingsniveau voorzien, zonder dat het 

beschermingsniveau in de EU wordt verlaagd; te benadrukken dat dit een stap is naar de 

volledige convergentie van de regelgeving voor de sector; erop te wijzen dat er 

desondanks nog veel verschillen tussen Amerikaanse en Europese producten zijn, met 

name wat de veiligheid van auto's betreft, en erop aan te dringen dat de EU en de VS 

nauwer gaan samenwerken in het kader van de Economische Commissie van de 

Verenigde Naties voor Europa (VN-ECE), met name wat nieuwe technologieën betreft, 

alsook in andere internationale normalisatiefora; 

f) wat betreft vereenvoudiging van douane en handel, in het bijzonder voor kmo's 

i. aangezien kmo's onevenredig zwaar worden getroffen door NTB's, die de overeenkomst 

moet beogen te verminderen of op te heffen, erop aan te dringen dat er een samenhangend 

kader wordt vastgesteld zodat kmo's problemen met NTB's aan de bevoegde autoriteiten 

kunnen voorleggen; 

ii. erop toe te zien dat de overeenkomst het voor kmo's gemakkelijker maakt om trans-

Atlantisch handel te drijven en de kosten terug te dringen, door de procedures te 

moderniseren, te digitaliseren, te vereenvoudigen en te stroomlijnen, door dubbele 

certificeringsvereisten af te schaffen en door de de-minimisdrempel voor douanerechten 

en niet-gerandomiseerde controles op te trekken; 

iii. krachtige steun te geven aan het idee om, zoals in de EU is gebeurd, in de VS een gratis 

onlinehelpdesk voor kmo's op te richten, waar kleinere bedrijven alle benodigde 

informatie kunnen krijgen over uitvoer naar, invoer uit en investeringen in de VS, 

bijvoorbeeld over douanerechten, belastingen, regelgeving, douaneprocedures en 

afzetmogelijkheden; 

iv. douanekwesties aan te pakken die buiten het toepassingsgebied van de regels van het 

handelsfacilitatieakkoord (TFA) van de WTO vallen, en te benadrukken dat er, teneinde 

een daadwerkelijke verlichting van de administratieve lasten te bewerkstelligen, moet 

worden toegewerkt naar een minimumniveau van afstemming op regelgevingsgebied wat 

betreft het beleid en de praktijk inzake douane en grenzen; 

g) wat betreft duidelijke oorsprongsregels 

i. gemeenschappelijke regels vast te stellen om de oorsprong van producten te bepalen, die 

voor het bedrijfsleven duidelijk en gemakkelijk toepasbaar zijn, en rekening te houden 

met de huidige en toekomstige trends in de productie, alsook met de mogelijke uitbreiding 

met landen waarmee de EU en de VS vrijhandelsovereenkomsten hebben gesloten;  

ii. te garanderen dat de overeenkomst bepalingen omvat die voorkomen dat 

oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van de EU op onrechtmatige wijze 
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worden gebruikt en zo de consument kunnen misleiden, en deze regelingen te vrijwaren, 

omdat ze in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot de bescherming van de consument 

en de verstrekking van nauwkeurige en beknopte informatie over de herkomst van 

producten; de onderhandelingen te zien als een gelegenheid om strenge 

gemeenschappelijke normen vast te stellen voor de verplichte vermelding van de 

oorsprong van producten, teneinde de consumenten echte garanties te bieden en voor 

ondernemingen een level playing field bij de toegang tot beide markten te creëren. 
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