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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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 TiSA-onderhandelingen, het volgende 

aan: 

Met betrekking tot de algemene aanpak: 

 

1. te zorgen voor: de hoogste normen op het gebied van transparantie en verantwoording, 

toegang tot de onderhandelingsdocumenten en raadpleging van het maatschappelijk 

middenveld, zakelijke en sociale partners; toepassing van precies dezelfde regels op 

dienstverleners uit de EU en dienstverleners uit derde landen; wederkerigheid tussen de 

partijen, op alle niveaus, waardoor hun gelijke ambities tot uiting komen; tijdige, 

uitvoerige effectbeoordelingen; uiterst grote inspanningen om TiSA daadwerkelijk 

multilateraal te maken, door te onderhandelen over een toetredingsclausule bij de 

overeenkomst en landen met een vergelijkbaar ambitieniveau als dat van de partijen te 

verwelkomen; 

2. te waarborgen: dat de lidstaten ongehinderd bestaande en toekomstige openbare diensten 

en diensten van algemeen economisch belang op alle niveaus kunnen reguleren, 

verstrekken en financieren; dat er speciale aandacht uitgaat naar telecommunicatie- en 

energiediensten, die van essentieel belang zijn voor burgers en ondernemingen en een 

bijdrage leveren aan cohesie, een voor e-handel en ondernemerschap gunstig klimaat en 

hoogwaardige werkgelegenheid; dat de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en 

privacy wordt nageleefd; 

Met betrekking tot de telecommunicatiemarkt 

3. ervoor te zorgen: dat TiSA duidelijke voordelen biedt aan consumenten en bedrijven in de 

EU, in het bijzonder kmo's en ondernemers; dat ondernemingen uit derde landen op 

oligopolistische markten niet profiteren van de versnippering van de EU-markt; dat er 

gelijke voorwaarden voor alle exploitanten worden geschept; 

4. te waarborgen: dat EU-exploitanten in de landen die TiSA ondertekenen eerlijke en 

symmetrische markttoegang hebben, vrij van non-tarifaire belemmeringen en 

belemmeringen achter de grenzen, waaronder regelgevings- en vergunningseisen, 

asymmetrische normen, technologische voorwaarden of beperkingen, en regels voor het 

delen van infrastructuur (met name voor de laatste kilometer) die de gevestigde 

exploitanten bevoorrechten; dat de TiSA-ondertekenaars het beginsel van open en niet-

discriminerende internettoegang voor dienstverleners eerbiedigen; 

5. te voorkomen dat er nieuwe toezeggingen worden gedaan die afbreuk kunnen doen aan de 

EU-regelgeving; de bevoegdheden van de regelgevende instanties in de EU te handhaven; 

het beginsel van open governance van het internet te eerbiedigen; te waarborgen dat alle  

TiSA-ondertekenaars een onafhankelijke telecomtoezichthouder hebben. 



 

PE569.782v03-00 4/4 AD\1080712NL.doc 

NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE  

Datum goedkeuring 1.12.2015    

 
 


