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10.5.2017 A8-0123/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het 380e verslag van het 

Comité voor vakbondsvrijheid van de 

IAO, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Amendement  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien zijn resolutie van 

25 november 2010 over mensenrechten, 

sociale normen en milieunormen in 

internationale handelsovereenkomsten10, 

 

– gezien zijn resolutie van 

25 november 2010 over mensenrechten, 

sociale normen en milieunormen in 

internationale handelsovereenkomsten10, 

en zijn resolutie van 5 juli 2016 over de 

uitvoering van de aanbevelingen van 2010 

van het Parlement over de sociale en 

milieunormen, de mensenrechten en 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen11,  

_________________ _________________ 

10 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 31. 10 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 31. 

 11 Aangenomen teksten, 

P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Korea de eerste van een nieuwe generatie 

door de EU en een Aziatische partner 

gesloten vrijhandelsovereenkomsten is die 

naast de afschaffing van tarieven ook 

voorschriften bevat voor het wegwerken 

van niet-tarifaire belemmeringen, waardoor 

nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd 

voor markttoegang op het gebied van 

diensten en investeringen, alsook op 

domeinen als intellectuele eigendom, 

overheidsopdrachten en concurrentiebeleid, 

en dat de overeenkomst daardoor als een 

voorbeeld zal dienen voor toekomstige 

vrijhandelsovereenkomsten; 

D. overwegende dat de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Korea de eerste van een nieuwe generatie 

vrijhandelsovereenkomsten is die naast de 

afschaffing van tarieven ook voorschriften 

bevat voor het wegwerken van niet-

tarifaire belemmeringen, waardoor nieuwe 

mogelijkheden worden gecreëerd voor de 

markttoegang voor grote ondernemingen 

en beleggers, alsook op domeinen als 

intellectuele eigendom, 

overheidsopdrachten en 

concurrentiebeleid; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E – streepje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– het handelstekort van de Unie in de 

handel met Korea, dat 7,6 miljard EUR 

bedroeg in de periode van 12 maanden die 

voorafging aan de overeenkomst, is in het 

vijfde jaar van de overeenkomst veranderd 

in een handelsoverschot van 

2,5 miljard EUR;  

– het handelstekort van de Unie in de 

handel met Korea, dat 7,6 miljard EUR 

bedroeg in de periode van 12 maanden die 

voorafging aan de overeenkomst, is in het 

vijfde jaar van de overeenkomst veranderd 

in een handelsoverschot van 

2,5 miljard EUR, wat illustreert dat deze 

overeenkomst schadelijk is voor de 

economische ontwikkeling van onze 

Koreaanse partner; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E – streepje 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– er is een Comité voor handel en 

duurzame ontwikkeling in werking gesteld, 

een gespecialiseerd orgaan om het 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling van de overeenkomst tussen 

de EU en Korea in de praktijk om te zetten; 

– er is formeel een Comité voor 

handel en duurzame ontwikkeling in 

werking gesteld, een gespecialiseerd 

orgaan om het hoofdstuk over handel en 

duurzame ontwikkeling van de 

overeenkomst tussen de EU en Korea in de 

praktijk om te zetten, maar er is nog geen 

verbetering gekomen in de ernstige 

situatie van vakbondsleden in Korea; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. bekritiseert ten zeerste dat de 

regering van Korea in 2016 haar optreden 

tegen de vakbeweging heeft verhard, nu 

de voorzitter van de Koreaanse 

vakbondsconfederatie (KCTU), Han 

Sang-gyun, is veroordeeld tot vijf jaar 

gevangenisstraf omdat hij in 2015 heeft 

deelgenomen aan stakingen en 

betogingen tegen het regeringsbeleid dat 

gericht was op afschaffing van collectieve 

arbeidsovereenkomsten en aanzienlijke 

afzwakking van het arbeidsrecht; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. is uitermate bezorgd over de 

gewelddadige onderdrukking van 

vakbonden in de Republiek Korea en is 

bang dat dit een schending zou kunnen 

zijn van artikel 13.7, punt 2, van de 

Overeenkomst; verzoekt de Commissie 

raadplegingen op gang te brengen met de 

Koreaanse autoriteiten over schendingen 

van mensenrechten, zoals de vrijheid van 

vereniging en de effectieve erkenning van 

het recht op collectieve 

onderhandelingen; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. stelt met tevredenheid vast dat de 

overeenkomst heeft geleid tot een 

aanzienlijke toename van de handel tussen 

de EU en Korea; spoort de Commissie en 

de lidstaten ertoe aan verder te 

onderzoeken wat de gevolgen en de directe 

effecten van de overeenkomst zijn op het 

gebied van consumentenwelzijn, 

ondernemers en de Europese economie, en 

het publiek doeltreffender te informeren 

over deze effecten; 

2. stelt vast dat de handel tussen de 

EU en Korea de afgelopen vijf jaar 

aanzienlijk is toegenomen, wat ten dele 

het gevolg is van de overeenkomst en ten 

dele van de devaluatie van de euro; spoort 

de Commissie en de lidstaten ertoe aan 

verder te onderzoeken wat de gevolgen en 

de directe effecten van de overeenkomst 

zijn op het gebied van 

consumentenwelzijn, werkgelegenheid en 

hoogwaardige werkgelegenheid, 

arbeidsrecht en mensenrechten, milieu, 

ondernemers en de Europese economie, en 

het publiek doeltreffender te informeren 

over deze effecten; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Korea net als andere overeenkomsten 

inzake vrijhandel, diensten en 

investeringen een positief effect heeft op 

de sociaal-economische ontwikkeling van 

de overeenkomstsluitende partijen, op 

economische integratie, duurzame 

ontwikkeling en toenadering tussen 

landen en burgers; 

Schrappen 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. neemt kennis van het werk van het 

forum van het maatschappelijk middenveld 

en de interne adviesgroepen die zijn 

opgericht overeenkomstig de bepalingen 

uit het hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling, dat een integraal onderdeel 

vormt van het totale pakket van de 

vrijhandelsovereenkomst; wijst er 

nogmaals op dat beide partijen zich er 

krachtens artikel 13.4 toe hebben 

verbonden de beginselen die voortvloeien 

uit hun verplichtingen in het kader van hun 

lidmaatschap van de IAO en de IAO-

Verklaring over de fundamentele principes 

en rechten met betrekking tot werk, met 

name vrijheid van vereniging en het recht 

op collectieve onderhandelingen, te 

eerbiedigen, te bevorderen en uit te voeren 

in hun nationale wetgeving en praktijken; 

benadrukt echter dat de vooruitgang die 

Korea boekt met betrekking tot de 

doelstellingen van het hoofdstuk over 

handel en duurzame ontwikkeling niet naar 

wens is en dat er nog steeds gevallen zijn 

van schending van de vrijheid van 

vereniging, waaronder verontrustende 

voorbeelden van gevangenneming van 

vakbondsleiders en inmenging in 

5. neemt kennis van het werk van het 

forum van het maatschappelijk middenveld 

en de interne adviesgroepen die zijn 

opgericht overeenkomstig de bepalingen 

uit het hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling, dat een integraal onderdeel 

vormt van het totale pakket van de 

vrijhandelsovereenkomst; wijst er 

nogmaals op dat beide partijen zich er 

krachtens artikel 13.4 toe hebben 

verbonden de beginselen die voortvloeien 

uit hun verplichtingen in het kader van hun 

lidmaatschap van de IAO en de IAO-

Verklaring over de fundamentele principes 

en rechten met betrekking tot werk, met 

name vrijheid van vereniging en het recht 

op collectieve onderhandelingen, te 

eerbiedigen, te bevorderen en uit te voeren 

in hun nationale wetgeving en praktijken; 

benadrukt echter dat de vooruitgang die 

Korea boekt met betrekking tot de 

doelstellingen van het hoofdstuk over 

handel en duurzame ontwikkeling niet naar 

wens is en dat er nog steeds gevallen zijn 

van schending van de vrijheid van 

vereniging, waaronder verontrustende 

voorbeelden van gevangenneming van 

vakbondsleiders en inmenging in 
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onderhandelingen, die onder de autonomie 

van de onderhandelingspartners moeten 

vallen; dringt er in dit verband bij de 

Commissie op aan om overeenkomstig 

artikel 13.14 van de overeenkomst formeel 

overleg op te starten met de Koreaanse 

regering en verzoekt, mocht dit overleg 

mislukken, het deskundigenpanel waarvan 

sprake is in hetzelfde artikel om 

maatregelen te nemen en de dialoog verder 

te zetten over de niet-naleving van de 

Koreaanse regering van een aantal van haar 

toezeggingen, en met name om zich 

onverminderd te blijven inspannen, 

overeenkomstig de in de overeenkomst 

verankerde verplichtingen, om Korea zover 

te krijgen de fundamentele IAO-verdragen 

die het nog niet heeft geratificeerd alsnog 

te ratificeren; 

onderhandelingen, die onder de autonomie 

van de onderhandelingspartners moeten 

vallen; dringt er in dit verband bij de 

Commissie op aan om overeenkomstig 

artikel 13.14 van de overeenkomst formeel 

overleg op te starten met de Koreaanse 

regering en verzoekt, mocht dit overleg 

mislukken, het deskundigenpanel waarvan 

sprake is in hetzelfde artikel om 

maatregelen te nemen en de dialoog verder 

te zetten over de niet-naleving van de 

Koreaanse regering van een aantal van haar 

toezeggingen, en met name om zich 

onverminderd te blijven inspannen, 

overeenkomstig de in de overeenkomst 

verankerde verplichtingen, om Korea zover 

te krijgen de fundamentele IAO-verdragen 

die het nog niet heeft geratificeerd alsnog 

te ratificeren, ondanks zijn verplichting 

om dit te doen krachtens artikel 13.4, 

punt 3, leden 1-4 van de overeenkomst; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 – letter d bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  d bis) de gevolgen voor het milieu en 

dierenwelzijn die met de FTA gepaard 

gaan: toegenomen productie van 

industrieel en giftig afval, verontreiniging 

van oceanen door olie en zware metalen, 

alsook hogere CO2-emissies vanwege 

toegenomen vervoer en handel in met 

name krachtige wagens; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. stelt vast dat er recent nieuwe 

gevallen zijn geweest waarin nieuwe niet-

tarifaire belemmeringen zijn gecreëerd, 

zoals voorheen onbestaande technische 

normen voor machines, uitrusting of 

voertuigen; benadrukt dat de intrekking 

van de typegoedkeuring voor voertuigen 

van verscheidene Europese autofabrikanten 

op grond van niet-gestaafde beweringen 

een volstrekt onaanvaardbaar fenomeen is; 

verzoekt de Commissie bilaterale 

gesprekken aan te knopen om dit negatieve 

fenomeen uit te bannen; 

8. stelt vast dat er recent nieuwe 

gevallen zijn geweest waarin nieuwe niet-

tarifaire belemmeringen zijn gecreëerd, 

zoals voorheen onbestaande technische 

normen voor machines, uitrusting of 

voertuigen; benadrukt dat de intrekking 

van de typegoedkeuring voor voertuigen 

van verscheidene Europese autofabrikanten 

op grond van niet-gestaafde beweringen 

een volstrekt onaanvaardbaar fenomeen is; 

verzoekt de Commissie bilaterale 

gesprekken aan te knopen om objectief 

zinloze handelsbelemmeringen uit te 

bannen, maar af te zien van ambitieuze 

verordeningen die belangrijk zijn voor de 

volksgezondheid en het milieu; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst erop dat tal van kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) zich 

niet bewust zijn van de mogelijkheden die 

de overeenkomst biedt; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten derhalve om 

met name het preferentiegebruik bij kmo's 
te onderzoeken en effectieve maatregelen 

te nemen om bij kmo's het bewustzijn te 

vergroten over de mogelijkheden die de 

overeenkomst met zich meebrengt; 

9. wijst erop dat tal van kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) niet 

hebben geprofiteerd van de overeenkomst 

zoals was aangekondigd; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten derhalve om de 

redenen hiervan te onderzoeken;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is voorstander van een verdere 
verdieping van de handels- en 
investeringsbetrekkingen tussen de EU en 
Korea, in het bijzonder van het hoofdstuk 
over investeringen in de 
vrijhandelsovereenkomst; rekent erop dat 
de problemen met betrekking tot het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling worden opgelost alvorens er 
verder wordt onderhandeld over het 
investeringshoofdstuk; steunt de 
verbintenis van de partijen bij de 
overeenkomst om te werken aan verdere 
economische groei en duurzame 
ontwikkeling die ten dienste staan van de 
burgers van de EU en Korea; verzoekt de 
Commissie en de regering van de 
Republiek Korea om in het geval van 
onderhandelingen over een 
investeringshoofdstuk geen gebruik te 
maken van de oude ISDS-methode, maar 
in plaats daarvan voort te bouwen op een 
nieuw stelsel van investeringsgerechten 
als voorgesteld door de Commissie, en 
verzoekt de Commissie om op lange 
termijn een multilateraal stelsel van 
investeringsgerechten te ontwikkelen dat 
in de plaats zou kunnen komen van alle 
mechanismen voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
in huidige en toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten; 

10. rekent erop dat de problemen met 
betrekking tot het hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling worden opgelost 
alvorens er verder wordt onderhandeld 
over verdieping van de overeenkomst; 
steunt de verbintenis van de partijen bij de 
overeenkomst om te werken aan verdere 
economische groei en duurzame 
ontwikkeling die ten dienste staan van de 
burgers van de EU en Korea; verzoekt de 
Commissie en de regering van de 
Republiek Korea om in het geval van 
onderhandelingen over een 
investeringshoofdstuk geen gebruik te 
maken van ISDS-methodes, maar vast te 
houden aan de huidige staat-tot-staat-
regeling die toereikend is gebleken; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt het belang van een 

verdere verbetering van internationale 

samenwerking in het multilaterale, 

plurilaterale en regionale internationale 

kader, in de context van de WTO, zoals 

met betrekking tot onderhandelingen over 

de overeenkomst inzake milieugoederen 

(EGA) en de overeenkomst betreffende de 

handel in diensten (TiSA); 

11. benadrukt het belang van een 

verdere verbetering van internationale 

samenwerking in het multilaterale, 

plurilaterale en regionale internationale 

kader, in de context van de WTO en 

andere internationale instellingen zoals 

de IAO en de VN-mensenrechtenraad, 

bijvoorbeeld met betrekking tot 

onderhandelingen over de overeenkomst 

inzake milieugoederen (EGA) en het 

Internationale Verdrag inzake 

transnationale ondernemingen en 

mensenrechten; 

Or. en 

 

 


