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5.12.2018 A8-0367/1 

Ændringsforslag  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. mener, at denne aftale er af stor 

bilateral og global strategisk betydning, og 

at den er et rettidigt signal til støtte for 

åben, fair, værdi- og regelbaseret handel, 

samtidig med at den fremmer høje 

standarder, nemlig inden for miljø, 

fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse 

og arbejdsrettigheder, i en tid med 

alvorlige protektionistiske udfordringer af 

den internationale orden; advarer om, at 

denne protektionisme ikke er en mulighed, 

og at status quo ikke længere er holdbar i 

handelspolitikken; 

1. finder, at denne aftale er af stor 

bilateral og global strategisk betydning; 

bemærker dog, at i lyset af den 

nuværende kontekst, der er karakteriseret 

ved den presserende nødvendighed af at 

leve op til FN's 2030-dagsorden for 

bæredygtig udvikling og den stigende 

protektionisme og borgernes begrundede 

bekymringer om urimelig globalisering, at 

status quo ikke længere er holdbar i 

handelspolitikken; beklager, at 

Kommissionen har undervurderet en 

sådan udfordring, og anser denne 

frihandelsaftale for at være en forspildt 

mulighed for EU for på passende vis at 

omlægge sin handelspolitik; 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. fremhæver, at aftalen fremmer 

bedste praksis for levering af sikre 

fødevarer og produkter af høj kvalitet til 

forbrugerne; understreger, at intet i 

aftalen er til hinder for anvendelse af 

forsigtighedsprincippet i EU som fastsat i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde; glæder sig over 

indføjelsen af en klar henvisning til 

forsigtighedsprincippet i aftalen; 

understreger, at aftalen under ingen 

omstændigheder må være til fare for en 

præcis og forståelig fødevaremærkning, 

som opfylder EU's krav; opfordrer begge 

partnere til at forbedre 

forbrugerbeskyttelsen, forbrugernes 

velfærd og fødevaresikkerheden i 

forbindelse med gennemførelsen af aftalen 

og opfordrer Kommissionen til at medtage 

specifikke og solide bestemmelser om 

forbrugerbeskyttelse i alle fremtidige EU-

handelsaftaler; 

8. minder om, at 

forsigtighedsprincippet, selv om det er 

forankret i EU-traktaterne, ikke er 

tilstrækkeligt beskyttet, fordi de 

nuværende multilaterale og bilaterale 

handelsaftaler ikke giver fuld retlig 

anerkendelse; minder om, at EU allerede 

har mistet to retlige tvister i WTO på 

grundlag af forsigtighedsprincippet, 1a, og 

er bekymret over risikoen for en 

afdæmpende indvirkning på fremtidige 

EU-lovgivningsmæssige foranstaltninger; 

beklager, at Kommissionen har undladt at 

opstille passende standarder for 

beskyttelse af forsigtighedsprincippet i 

forbindelse med ØPA, og understreger, at 

dette bør være en central offensiv 

interesse for EU i alle nuværende og 

fremtidige handelsforhandlinger; 
opfordrer begge partnere til at forbedre 

forbrugerbeskyttelsen, forbrugernes 

velfærd og fødevaresikkerheden i 

forbindelse med gennemførelsen af aftalen 

og opfordrer Kommissionen til at medtage 

specifikke og solide bestemmelser om 

forbrugerbeskyttelse i alle fremtidige EU-

handelsaftaler; 

 _________________ 

 1A EC-godkendelse og markedsføring af 

Biotech Products DS291, EC-hormoner 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at begge parter har 

forpligtet sig til at sikre et højt niveau af 

miljøbeskyttelse og beskyttelse af 

arbejdstagerne, og at disse høje standarder 

ikke bør betragtes som handelshindringer, 

samtidig med at det bemærkes, at aftalen 

også gør det klart, at arbejds- og 

miljøstandarder ikke kan lempes eller 

sænkes for at tiltrække handel og 

investeringer; minder om mål nr. 5 i FN's 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; 

glæder sig over, at både Japan og EU har 

rettet sig efter Buenos Aires-erklæringen 

om kvinder og handel, og opfordrer begge 

parter til kraftigt at styrke tilsagnene 

vedrørende køn og handel inden for 

rammerne af denne aftale, herunder retten 

til lige løn; forventer, at EU og Japan 

tager alle nødvendige skridt til at 

gennemføre målene for bæredygtig 

udvikling i alle deres aktiviteter, herunder 

gennem denne aftale; anmoder 

Kommissionen om at foretage en 

efterfølgende bæredygtighedsvurdering af 

aftalens gennemførelse; 

9. understreger, at begge parter har 

forpligtet sig til at sikre et højt niveau af 

miljøbeskyttelse og beskyttelse af 

arbejdstagerne, og at disse høje standarder 

ikke bør betragtes som handelshindringer, 

samtidig med at det bemærkes, at aftalen 

også gør det klart, at arbejds- og 

miljøstandarder ikke kan lempes eller 

sænkes for at tiltrække handel og 

investeringer; minder om mål nr. 5 i FN's 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; 

glæder sig over, at både Japan og EU har 

rettet sig efter Buenos Aires-erklæringen 

om kvinder og handel, og opfordrer begge 

parter til kraftigt at styrke tilsagnene 

vedrørende køn og handel inden for 

rammerne af denne aftale, herunder retten 

til lige løn; mener, at frihandelsaftaler 

ikke bør være et mål i sig selv, men 

snarere bør være et middel til at nå og 

gennemføre målene for bæredygtig 

udvikling, herunder Parisaftalen; 
anmoder Kommissionen om at foretage en 

efterfølgende bæredygtighedsvurdering tre 

år efter påbegyndelsen af gennemførelsen 

af aftalen og regelmæssigt derefter for at 

sikre, at ØPA'en er forenelig med målene 

for bæredygtig udvikling; 

Or. en 



 

AM\1171346DA.docx  PE631.563v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

5.12.2018 A8-0367/4 

Ændringsforslag  4 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. glæder sig over engagementet i en 

effektiv gennemførelse af Parisaftalen om 

bekæmpelse af klimaændringer og af andre 

multilaterale miljøaftaler samt i bæredygtig 

forvaltning af skovene (herunder 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst) og 

fiskeri (bekæmpelse af ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri); 

understreger, at EU's lovgivning og 

standarder fortsat gælder for produkter, der 

importeres til EU's marked, og at navnlig 

EU's tømmerforordning (forordning (EU) 

nr. 995/2010) forbyder markedsføring af 

ulovligt træ på EU-markedet og indfører en 

obligatorisk due diligence-ordning; 

opfordrer begge parter til at arbejde tæt 

sammen under kapitlet om bæredygtig 

udvikling med henblik på at udveksle 

bedste praksis og styrke håndhævelsen af 

lovgivningen på disse områder, herunder 

om de mest effektive foranstaltninger til 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst, og til at 

lægge særlig vægt på at forhindre eksport 

af ulovligt fældet træ fra EU til Japan; 

10. glæder sig over engagementet i en 

effektiv gennemførelse af Parisaftalen om 

bekæmpelse af klimaændringer og af andre 

multilaterale miljøaftaler samt i bæredygtig 

forvaltning af skovene (herunder 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst) og 

fiskeri (bekæmpelse af ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri); 

understreger, at EU's lovgivning og 

standarder fortsat gælder for produkter, der 

importeres til EU's marked, og at navnlig 

EU's tømmerforordning (EUTR) 

(forordning (EU) nr. 995/2010) forbyder 

markedsføring af ulovligt træ på EU-

markedet og indfører en obligatorisk due 

diligence-ordning; opfordrer begge parter 

til straks at indlede et tæt samarbejde 

under kapitlet om bæredygtig udvikling 

med sigte på Japans vedtagelse af 

lovgivning , der svarer til træforordningen 

hurtigst muligt; beklager Kommissionens 

beslutning om ikke at anmode om et stop 

for hvalfangst inden for rammerne af 

forhandlingerne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. minder om, at EU-Domstolen i 

punkt 161 i sin udtalelse 2/15 om 

frihandelsaftalen mellem EU og Singapore 

anførte, at kapitlerne om handel og 

bæredygtig udvikling har en direkte og 

umiddelbar indvirkning på samhandelen, 

og at en overtrædelse af bestemmelserne 

om bæredygtig udvikling giver den anden 

part lov til at ophæve eller suspendere den 

liberalisering, som er foreskrevet i de 

øvrige bestemmelser i frihandelsaftalen; 

glæder sig over, at der er medtaget en 

revisionsklausul i kapitlet om bæredygtig 

udvikling, og opfordrer begge parter til at 

gøre god og rettidig brug af denne klausul 

for at opretholde de indgåede forpligtelser 

og forbedre arbejdsmarkeds- og 

miljøbestemmelsernes virkningsfuldhed 

og muligheden for at håndhæve dem, 

herunder blandt de forskellige 

håndhævelsesmetoder at overveje en 

sanktionsbaseret mekanisme som en 

sidste udvej; opfordrer begge parter til 

ikke at vente, til revisionsklausulen 

aktiveres, med at tage skridt i retning af 

en effektiv gennemførelse for at sikre, at 

denne ØPA er en aftale, der rækker ud i 

fremtiden og giver den bedst mulige 

beskyttelse; opfordrer Kommissionen til at 

overvåge de forpligtelser, der er indgået i 

kapitlet om handel og bæredygtig 

13. minder om, at formålet med 

kapitlerne om handel og bæredygtig 

udvikling er at sikre, at handelsaftaler er 

et middel til at opnå bæredygtige 

udviklingsmål, og mener, at disse kapitler 

for ikke at være i modstrid med dette mål 

skal kunne håndhæves fuldt ud ligesom 

alle andre dele af en frihandelsaftale; 
minder om, at EU-Domstolen i punkt 161 i 

sin udtalelse 2/15 om frihandelsaftalen 

mellem EU og Singapore anførte, at 

kapitlerne om handel og bæredygtig 

udvikling har en direkte og umiddelbar 

indvirkning på samhandelen, og at en 

overtrædelse af bestemmelserne om 

bæredygtig udvikling giver den anden part 

lov til at ophæve eller suspendere den 

liberalisering, som er foreskrevet i de 

øvrige bestemmelser i frihandelsaftalen; 

opfordrer Kommissionen til straks at 

aktivere revisionen af bestemmelsen om 

ØPA og bæredygtig udvikling i kapitlet 

om selvsamme samt til at revidere sin 

generelle tilgang til alle frihandelsaftaler 

med henblik på at indføre suspension af 

handelspræferencer eller andre former 

for sanktioner i tilfælde af misligholdelse 

af forpligtelser; 
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udvikling, og til at samarbejde med Japan 

om gennemførelsen af dem med 

udgangspunkt i Kommissionens 15-

punkts uofficielle dokument om handel og 

bæredygtig udvikling; 

Or. en 
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Pedro Silva Pereira 
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og Japan 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. Understreger, at ØPA'en på ny slår 

fast, at medlemsstaternes myndigheder 

har ret til fuldt ud at fastlægge, levere og 

regulere offentlige tjenesteydelser på 

lokalt, regionalt eller nationalt plan, og at 

en negativliste som fastsat i denne aftale 

ikke forhindrer regeringer i at bringe en 

privatiseret tjenesteydelse tilbage til den 

offentlige sektor eller frit at udvikle nye 

offentlige forsyningsvirksomheder; mener 

principielt, at brugen af tilgangen med 

positivlister, jf. WTO's almindelige 

overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS), er at foretrække; 

noterer sig, at begge parter i ØPA'en har 

givet tilsagn om at beskytte den offentlige 

vandforsyning som led i den generelle 

fritagelse for offentlige tjenesteydelser; 

14. understreger, at ØPA'en bør bevare 

medlemsstaternes ret til at fastlægge, 

levere og regulere offentlige 

tjenesteydelser på lokalt, regionalt eller 

nationalt plan; mener, at tilgangen med en 

negativ liste begrænser rettigheden til at 

lovgive, da den kræver, at de nationale 

myndigheder på forhandlingstidspunktet 

skal fastlægge alle fremtidige 

reguleringsbehov, og at "bordet-fanger"-

klausuler og spærreklausuler i princippet 

udgør et forbud mod at genetablere 

mindre gunstige liberaliseringsniveauer; 

anmoder Kommissionen om at vende 

tilbage til en positivliste-tilgang i alle 

nuværende og fremtidige forhandlinger; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. mener, at den nuværende klausul 

om "offentlig interesse" ikke giver fuld og 

passende beskyttelse af retten til at 

regulere offentlige tjenester, som 

Parlamentet allerede har anerkendt i 

tidligere beslutninger 1b; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

overveje at revidere sin tilgang med 

henblik på at udelukke tjenesteydelser af 

almen interesse og tjenesteydelser af 

almen økonomisk interesse fra alle 

frihandelsaftaler på grundlag af en 

klausul om "offentlige tjenesteydelser", 

der udtrykkeligt bygger på principperne i 

EU-traktaterne; 

 _________________ 

 1b Europa-Parlamentets beslutning af 3. 

februar 2016 med Europa-Parlamentets 

henstillinger til Kommissionen om 

forhandlingerne om aftalen om handel 

med tjenesteydelser (TISA) 

(2015/2233(INI)), P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. understreger, at aftalen opretholder 

den suveræne ret til at regulere finans- og 

banksektoren af forsigtigheds- og 

tilsynshensyn; opfordrer begge parter til at 

anvende det finansielle reguleringsforum 

til at forbedre det globale finansielle 

system; 

17. understreger, at aftalen bør 

opretholde den suveræne ret til at regulere 

finans- og banksektoren af forsigtigheds- 

og tilsynshensyn, og minder om, at 

bestemmelserne i kapitlet om finansielle 

tjenesteydelser er baseret på GATS, der 

stammer tilbage fra 1995; bemærker med 

bekymring, at EU har medtaget de 

finansielle produkter, der var årsag til 

finanskrisen, på listen over 

tjenesteydelser, der skal liberaliseres (dvs. 

credit default swaps, værdipapirer med 

sikkerhed i aktiver, derivater som futures 

og optioner); beklager, at man i denne 

ØPA ikke har udnyttet muligheden for at 

gøre liberaliseringen af handel med 

finansielle tjenesteydelser kompatibel med 

reguleringsmønstret efter krisen ved at 

anvende en positivliste for finansielle 

tjenesteydelser, som Parlamentet 

anbefalede baseret på arbejdet i PANA-

undersøgelsesudvalget;1c; beklager, at 

man har medtaget en mere ambitiøs 

bestemmelse om nye finansielle 

tjenesteydelser, hvilket bekræfter 

hensigten om en yderligere liberalisering 

og udvidelse af den finansielle sektor i 

strid med tilgangen efter krisen, hvor man 

snarere begrænser finansiel innovation; 

 _________________ 
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 1c Europa-Parlamentets henstilling af 13. 

december 2017 til Rådet og 

Kommissionen på baggrund af 

undersøgelsen vedrørende hvidvaskning 

af penge, skatteundgåelse og 

skatteunddragelse (2016/3044(RSP)) 

P8_TA-PROV(2017)0491  

Or. en 
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Pedro Silva Pereira 
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og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger, at det 

reguleringsmæssige samarbejde er 

frivilligt, og at det på ingen måde 

begrænser retten til at regulere; minder om, 

at de tilhørende bestemmelser skal 

gennemføres i fuld respekt for 

lovgivningsmyndighedens beføjelser; 

glæder sig over, at det i kapitlet om 

reguleringssamarbejde klart slås fast, at 

principperne i TEUF såsom 

forsigtighedsprincippet skal overholdes 

fuldt ud; 

19. understreger, at det 

reguleringsmæssige samarbejde er 

frivilligt, og at det på ingen måde bør 

begrænse retten til at regulere; minder om, 

at de tilhørende bestemmelser skal 

gennemføres i fuld respekt for 

lovgivningsmyndighedens beføjelser; 

understreger bestemmelser i kapitlet om 

reguleringssamarbejde om, at 

reguleringsforanstaltninger ikke må 

udgøre en skjult handelshindring, som 

medfører en afvejning af, hvad der er 

forholdsmæssigt og nødvendigt på den 

ene side, og hvad der kan udgøre et 

legitimt politisk mål på den anden side; er 

bekymret for, at reguleringssamarbejdet 

inden for ØPA'en risikerer at få den 

skrøbelige balance mellem regulering af 

den offentlige interesse og fjernelse af 

handelshindringer til at tippe i retning af 

sidstnævnte; beklager, at kapitlets 

bestemmelser om, at de principper, der er 

fastlagt i TEUF, såsom 

forsigtighedsprincippet, fuldt ud skal 

overholdes, kun gælder for 

reguleringssamarbejdet, mens de mest 

kritiske bestemmelser er i kapitlerne om 

sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger og om 

tekniske handelshindringer; 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer til gennemsigtighed i det 

arbejde, der udføres af Udvalget om 

Reguleringssamarbejde, og til tilstrækkelig 

inddragelse af alle interessenter, navnlig 

fagforeninger og 

civilsamfundsorganisationer, hvilket bør 

betragtes som en forudsætning for den 

fortsatte opbygning af befolkningens tillid 

til aftalen og dens virkninger; understreger, 

at Parlamentet regelmæssigt bør holdes 

orienteret om de beslutninger, der træffes i 

Udvalget om Reguleringssamarbejde; 

20. opfordrer til gennemsigtighed i det 

arbejde, der udføres af Udvalget om 

Reguleringssamarbejde, og til tilstrækkelig 

inddragelse af alle interessenter, navnlig 

fagforeninger og 

civilsamfundsorganisationer, hvilket bør 

betragtes som en forudsætning for den 

fortsatte opbygning af befolkningens tillid 

til aftalen og dens virkninger; understreger, 

at Parlamentet bør holdes systematisk 

orienteret om de beslutninger, der træffes i 

forskriftssamarbejdsudvalget, såvel som 

før og efter hvert møde i 

forskriftssamarbejdsforummet for ØPA; 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. bemærker, at forhandlingerne 

fortsætter om en særskilt investeringsaftale, 

som Parlamentet vil overvåge nøje; 

bemærker, at Kommissionen har indført et 

investeringsdomstolssystem i aftaler med 

andre partnere, indtil der bliver oprettet 

en multilateral investeringsdomstol; 

gentager, at den gamle mekanisme til 

bilæggelse af tvister mellem private 

investorer og stater (ISDS) er 

uacceptabel, og at der ikke er mandat til 

at vende tilbage til den; 

21. beklager, at forhandlingerne 

fortsætter om en særskilt 

investeringsaftale; bemærker, at 

investeringsdomstolssystemet (ICS) for 

altid vil sikre et højt niveau af 

investeringsbeskyttelse uden tilhørende 

forpligtelser for investorerne på grundlag 

af betydelige investorrettigheder, som 

systematisk svækker parternes ret til at 

regulere og forfølge legitime mål for den 

offentlige politik; understreger, at ICS 

undlader at reformere de mest 

problematiske materielle bestemmelser om 

beskyttelse af udenlandske investeringer, 

navnlig principperne om "indirekte 

ekspropriation” legitime forventninger” 

og om "retfærdig og rimelig behandling"; 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. opfordrer Kommissionen til at 

indstille forhandlingerne om en aftale om 

investeringsbeskyttelse; 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union 

og Japan 

2018/0091M(NLE) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. bemærker forbedringerne med 

hensyn til gennemsigtighed, aktindsigt og 

inddragelse af civilsamfundet i 

handelsforhandlinger, der har fundet sted 

i indeværende valgperiode; anmoder om, 

at alle medlemmer af Europa-Parlamentet 

systematisk får fuld adgang til 

konsoliderede forhandlingstekster, og 

opfordrer Kommissionen til altid at presse 

på og prioritere offentliggørelse af disse 

dokumenter i alle forhandlinger; 

Or. en 

 


