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5.12.2018 A8-0367/1 

Amendement  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat deze 

overeenkomst van fundamenteel 

strategisch belang voor beide partners en 

de rest van de wereld is, dat deze een 

tijdige blijk van steun vertegenwoordigt 

voor open, eerlijke en op waarden en 

regels gebaseerde handel en tegelijkertijd 

hoge normen bevordert, namelijk op het 

gebied van milieu, voedselveiligheid, 

consumentenbescherming en 

arbeidsrechten, op een moment waarop de 

internationale orde met ernstig 

protectionisme kampt; waarschuwt dat 

dergelijk protectionisme geen optie vormt 

en dat de status quo in het handelsbeleid 

niet langer houdbaar is; 

1. is van mening dat deze 

overeenkomst van fundamenteel 

strategisch belang voor beide partners en 

de rest van de wereld is; merkt evenwel op 

dat in het huidige klimaat dat wordt 

gekenmerkt door de dringende noodzaak 

om de VN-Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling te realiseren, door 

toenemend protectionisme en de 

gerechtvaardigde bezorgdheid bij de 

burgers over onbillijke globalisering, de 

status quo in het handelsbeleid niet langer 

houdbaar is; betreurt dat de Commissie 

deze uitdaging onderschat en beschouwt 

deze vrijhandelsovereenkomst als een 

gemiste kans voor de EU om haar 

handelsbeleid een nieuwe, passende 

richting te geven; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Amendement  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept dat de overeenkomst 

beste praktijken bevordert om ervoor te 

zorgen dat consumenten veilige en 

hoogwaardige (voedings)producten 

aangeboden krijgen; wijst erop dat niets 

in de overeenkomst de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel in de EU zoals vervat in 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie belet; is verheugd over de 

opname van een duidelijke verwijzing 

naar de voorzorgsbenadering in de 

overeenkomst; wijst erop dat de 

overeenkomst in geen geval nauwkeurige, 

begrijpelijke en EU-conforme 

voedseletikettering in gevaar mag 

brengen; roept beide partijen ertoe op om 

bij de uitvoering van de overeenkomst de 

consumentenbescherming, het 

consumentenwelzijn en de 

voedselveiligheid te verhogen en verzoekt 

de Commissie om specifieke en krachtige 

bepalingen over consumentenbescherming 

in alle toekomstige EU-

handelsovereenkomsten op te nemen; 

8. wijst erop dat het 

voorzorgsbeginsel weliswaar is verankerd 

in de EU-Verdragen, maar niet naar 

behoren wordt beschermd, aangezien in 

de huidige multilaterale en bilaterale 

overeenkomsten niet is voorzien in 

volledige wettelijke erkenning; wijst er 

voorts op dat de EU al twee juridische 

geschillen bij de WTO op grond van het 

voorzorgsbeginsel heeft verloren1 bis en is 

bezorgd over het risico van afkoelende 

effecten op toekomstige 

regelgevingsmaatregelen van de EU; 

betreurt dat de Commissie er niet in is 

geslaagd passende normen tot stand te 

brengen voor de bescherming van het 

voorzorgsbeginsel in de economische 

partnerschapsovereenkomst en wijst erop 

dat dit tot de centrale offensieve belangen 

van de EU moet behoren in alle huidige 

en toekomstige handelsbesprekingen; 

roept beide partijen ertoe op om bij de 

uitvoering van de overeenkomst de 

consumentenbescherming, het 

consumentenwelzijn en de 

voedselveiligheid te verhogen en verzoekt 

de Commissie om specifieke en krachtige 

bepalingen over consumentenbescherming 

in alle toekomstige EU-

handelsovereenkomsten op te nemen; 

 _________________ 
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 1 bis EG – Goedkeuring en het verhandelen 

van biotechnologische producten DS291, 

EG – Hormonen DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Amendement  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat beide partijen er alles 

aan gelegen is om te zorgen voor hoge 

niveaus van milieu- en arbeidsbescherming 

en dat die strenge normen niet als 

handelsbelemmeringen moeten worden 

beschouwd, en wijst erop dat de 

overeenkomst eveneens duidelijk maakt 

dat arbeids- en milieunormen niet mogen 

worden versoepeld of verlaagd om handel 

en investeringen aan te trekken; brengt 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 5 van 

de VN-Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling in herinnering; is verheugd 

dat zowel Japan als de EU de Verklaring 

van Buenos Aires inzake vrouwen en 

handel hebben onderschreven en roept 

beide partijen ertoe op om hun 

verbintenissen inzake gender en handel in 

deze overeenkomst aanzienlijk te 

versterken, met inbegrip van het recht op 

een gelijk loon; verwacht dat de EU en 

Japan alle maatregelen nemen die nodig 
zijn voor de tenuitvoerlegging van de 

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen bij 

alles wat zij ondernemen, ook door middel 
van deze overeenkomst; vraagt de 

Commissie een ex-post 

duurzaamheidseffectbeoordeling te maken 

van de uitvoering van de overeenkomst; 

9. benadrukt dat beide partijen er alles 

aan gelegen is om te zorgen voor hoge 

niveaus van milieu- en arbeidsbescherming 

en dat die strenge normen niet als 

handelsbelemmeringen moeten worden 

beschouwd, en wijst erop dat de 

overeenkomst eveneens duidelijk maakt 

dat arbeids- en milieunormen niet mogen 

worden versoepeld of verlaagd om handel 

en investeringen aan te trekken; brengt 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 5 van 

de VN-Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling in herinnering; is verheugd 

dat zowel Japan als de EU de Verklaring 

van Buenos Aires inzake vrouwen en 

handel hebben onderschreven en roept 

beide partijen ertoe op om hun 

verbintenissen inzake gender en handel in 

deze overeenkomst aanzienlijk te 

versterken, met inbegrip van het recht op 

een gelijk loon; is van mening dat 

vrijhandelsovereenkomsten geen doel op 

zich mogen zijn maar eerder een middel 

moeten zijn voor de verwezenlijking en 

tenuitvoerlegging van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen, met inbegrip 

van de Overeenkomst van Parijs; vraagt de 

Commissie een ex-post 

duurzaamheidseffectbeoordeling te maken 

drie jaar na de start van de uitvoering van 

de overeenkomst en vervolgens op gezette 

tijden, om te waarborgen dat de 
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economische partnerschapsovereenkomst 

verenigbaar is met de SDG's; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Amendement  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is verheugd over de inzet voor de 

effectieve uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs ter bestrijding van de 

klimaatverandering en van andere 

multilaterale milieuovereenkomsten, 

evenals voor het duurzaam beheer van 

bossen (met inbegrip van de bestrijding 

van illegale houtkap) en visserij (door 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde 

visserij te bestrijden); benadrukt dat op in 

de Europese markt ingevoerde producten 

de wetgeving en normen van de EU van 

toepassing blijven en dat, in het bijzonder, 

de houtverordening van de EU 

(Verordening (EU) nr. 995/2010) verbiedt 

om illegaal hout in de EU op de markt te 

brengen en een bindend stelsel van 

zorgvuldigheidseisen invoert; roept beide 

partijen ertoe op om nauw samen te 

werken in het kader van het hoofdstuk over 

duurzame ontwikkeling, beste praktijken 

uit te wisselen en de handhaving van de 

wetgeving op dit gebied te versterken, met 

name in het kader van de doeltreffendste 

maatregelen ter bestrijding van illegale 

houtkap en bij de bijzondere 

inspanningen om de uitvoer van illegaal 

gekapt hout uit de EU naar Japan te 

voorkomen; 

10. is verheugd over de inzet voor de 

effectieve uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs ter bestrijding van de 

klimaatverandering en van andere 

multilaterale milieuovereenkomsten, 

evenals voor het duurzaam beheer van 

bossen (met inbegrip van de bestrijding 

van illegale houtkap) en visserij (door 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde 

visserij te bestrijden); benadrukt dat op in 

de Europese markt ingevoerde producten 

de wetgeving en normen van de EU van 

toepassing blijven en dat, in het bijzonder, 

de houtverordening van de EU 

(Verordening (EU) nr. 995/2010) verbiedt 

om illegaal hout in de EU op de markt te 

brengen en een bindend stelsel van 

zorgvuldigheidseisen invoert; roept beide 

partijen ertoe op om onmiddellijk nauw te 

beginnen samenwerken in het kader van 

het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, 

met het oog op de spoedige aanneming 

door Japan van wetgeving die 

gelijkwaardig is aan de EU-

houtverordening; betreurt het besluit van 

de Commissie om in het kader van de 

onderhandelingen niet te verzoeken om 

stopzetting van de walvisjacht; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Amendement  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. herinnert eraan dat het Hof van 

Justitie van de Europese Unie in paragraaf 

161 van advies 2/15 over de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Singapore heeft gesteld dat hoofdstukken 

over handel en duurzame ontwikkeling een 

directe en onmiddellijke uitwerking op de 

handel hebben en dat een inbreuk tegen 

bepalingen inzake duurzame ontwikkeling 

de tegenpartij het recht verleent om de 

liberalisering waarin andere bepalingen 

van de vrijhandelsovereenkomst voorzien 

te beëindigen of op te schorten; is 

verheugd over de opname van een 

herzieningsclausule in het hoofdstuk over 

handel en duurzame ontwikkeling en 

roept beide partijen op om deze clausule 

op passende wijze en tijdig te benutten om 

de gedane verbintenissen na te leven en de 

afdwingbaarheid en doeltreffendheid van 

de arbeids- en milieubepalingen te 

verbeteren, en daarbij, als een van de 

handhavingsmethoden, een op sancties 

gebaseerd mechanisme als laatste 

redmiddel te overwegen; verzoekt beide 

partijen niet te wachten tot de 

herzieningsclausule wordt geactiveerd om 

stappen te nemen voor de effectieve 

tenuitvoerlegging, om te waarborgen dat 

deze EPO een toonaangevende 

overeenkomst is die de hoogst mogelijke 

bescherming biedt; verzoekt de Commissie 

13. wijst erop dat hoofdstukken over 

handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 

zijn om te waarborgen dat 

handelsovereenkomsten een instrument 

zijn om duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen te 

verwezenlijken, en is van mening dat het 

om te vermijden dat overeenkomsten in 

strijd zijn met dit doel noodzakelijk is dat 

deze hoofdstukken volledig afdwingbaar 

zijn, net als de andere onderdelen van een 

vrijhandelsovereenkomst; herinnert eraan 

dat het Hof van Justitie van de Europese 

Unie in paragraaf 161 van advies 2/15 over 

de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU 

en Singapore heeft gesteld dat 

hoofdstukken over handel en duurzame 

ontwikkeling een directe en onmiddellijke 

uitwerking op de handel hebben en dat een 

inbreuk tegen bepalingen inzake duurzame 

ontwikkeling de tegenpartij het recht 

verleent om de liberalisering waarin andere 

bepalingen van de 

vrijhandelsovereenkomst voorzien te 

beëindigen of op te schorten; verzoekt de 

Commissie de herzieningsclausule van het 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling van de EPO onmiddellijk te 

activeren en ook haar eigen algemene 

aanpak van alle 

vrijhandelsovereenkomsten te herzien, 

met het oog op de invoering van de 
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om toe te zien op de naleving van de 

verbintenissen in het hoofdstuk over 

handel en duurzame ontwikkeling en om 

met Japan samen te werken aan de 

uitvoering ervan in overeenstemming met 

het vijftienpunten-non-paper van de 

Commissie met het oog op de uitvoering 

van het hoofdstuk over handel en 

duurzame ontwikkeling; 

opschorting van handelspreferenties of 

andere vormen van sancties in het geval 

een schending van verbintenissen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Amendement  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. onderstreept dat op grond van de 

EPO de autoriteiten van de lidstaten het 

recht behouden om openbare diensten op 

plaatselijk, regionaal of nationaal niveau 

volledig te bepalen, te verlenen en te 

reguleren, en dat een "negatieve lijst" 

waarin deze overeenkomst voorziet 

regeringen niet belet om geprivatiseerde 

diensten opnieuw tot openbare diensten te 

maken of om vrijelijk nieuwe 

nutsvoorzieningen te ontwikkelen; meent 

dat in beginsel het gebruik van positieve 

lijsten zoals in de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten (General Agreement on Trade in 

Services, GATS) van de WTO, de 

voorkeur verdient; neemt nota van de 

door beide partijen in de EPO gedane 

verbintenis om het openbare waterbeheer 

te beschermen als onderdeel van de 

algemene uitzondering voor openbare 

nutsvoorzieningen; 

14. onderstreept dat op grond van een 

vrijhandelsovereenkomst de autoriteiten 

van de lidstaten het recht moeten behouden 

om openbare diensten op plaatselijk, 

regionaal of nationaal niveau te bepalen, te 

verlenen en te reguleren; is van mening 

dat negatieve lijsten een beperking 

vormen van het recht om te reguleren, 

omdat regelgevende overheden hierdoor 

verplicht zijn tijdens de onderhandelingen 

alle toekomstige regelgevingsbehoeften te 

bepalen, en dat ratchet- en 

standstillbepalingen een terugkeer naar 

een mindere mate van liberalisering 

principieel verbieden; verzoekt de 

Commissie in alle huidige en toekomstige 

onderhandelingen terug te keren naar een 

"positieve lijst"-benadering; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Amendement  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. is van mening dat de huidige 

clausule inzake "openbaar nut" geen 

volledige of passende bescherming biedt 

van het recht om openbare diensten te 

reguleren, zoals reeds is aangegeven door 

het Parlement in eerdere resoluties1 ter; 

dringt er bij de Commissie op aan haar 

aanpak te herzien, teneinde diensten van 

algemeen belang en diensten van 

algemeen economisch belang uit te sluiten 

van alle vrijhandelsovereenkomsten, op 

grond van een clausule inzake "openbare 

diensten" die uitdrukkelijk stoelt op de 

beginselen van de EU-Verdragen; 

 _________________ 

 1 ter Resolutie van het Europees Parlement 

van 3 februari 2016 houdende 

aanbevelingen van het Europees 

Parlement aan de Commissie voor de 

onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

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

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Amendement  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat de overeenkomst het 

soevereine recht om de financiële en 

bankensector aan regels te onderwerpen 

om prudentiële en toezichtsredenen, 

overeind houdt; roept beide partijen ertoe 

op om het forum voor financiële 

regelgeving te gebruiken om het 

wereldwijde financiële systeem te 

verbeteren; 

17. benadrukt dat de overeenkomst het 

soevereine recht om de financiële en 

bankensector aan regels te onderwerpen 

om prudentiële en toezichtsredenen 

overeind moet houden en herinnert eraan 

dat de bepalingen in het hoofdstuk over 

financiële diensten zijn gebaseerd op de 

GATS-overeenkomst, die uit 1995 dateert; 

vindt het zorgwekkend dat de EU de 

financiële producten die aan de basis van 

de financiële crisis lagen (meer bepaald 

kredietverzuimswaps, door activa gedekte 

effecten, derivaten zoals futures en opties) 

in de lijst van te liberaliseren diensten 

heeft opgenomen; betreurt dat deze EPO 

een gemiste kans is om de liberalisering 

van de handel in financiële diensten 

verenigbaar te maken met de na de crisis 

ingevoerde regelgevingspatronen, door 

voor financiële diensten met een positieve 

lijst te werken, zoals ook aanbevolen door 

het Europees Parlement op basis van de 

werkzaamheden van zijn PANA-

commissie1 quater; betreurt de opname van 

een zeer ambitieuze bepaling over nieuwe 

financiële diensten, die een bevestiging 

vormt van het voornemen om de 

financiële sector verder te liberaliseren en 

te doen groeien, wat tegenstrijdig is met 

de sinds de crisis gehanteerde benadering 

om financiële innovatie eerder te 

beperken; 
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 _________________ 

 1 quater Aanbeveling van het Europees 

Parlement van 13 december 2017 aan de 

Raad en de Commissie na de enquête 

witwaspraktijken, belastingontwijking en 

belastingontduiking (2016/3044(RSP)), 

P8_TA-PROV(2017)0491.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Amendement  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat samenwerking op 

regelgevingsgebied vrijwillig is en dat deze 

op geen enkele manier het recht om te 

reguleren beperkt; herinnert eraan dat de 

overeenkomende bepalingen ten uitvoer 

moeten worden gelegd met volledige 

inachtneming van de bevoegdheden van de 

medewetgevers; is verheugd over het feit 

dat in het hoofdstuk over samenwerking 

op regelgevingsgebied duidelijk vermeld 

staat de in het VWEU neergelegde 

beginselen, zoals het voorzorgsbeginsel, 

ten volle moeten worden geëerbiedigd; 

19. benadrukt dat samenwerking op 

regelgevingsgebied vrijwillig is en dat deze 

op geen enkele manier het recht om te 

reguleren mag beperken; herinnert eraan 

dat de overeenkomende bepalingen ten 

uitvoer moeten worden gelegd met 

volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de medewetgevers; 

wijst op de bepaling in het hoofdstuk over 

samenwerking op regelgevingsgebied dat 

regelgevingsmaatregelen geen verkapte 

handelsbeperking mogen vormen, wat een 

afweging inhoudt tussen wat 

proportioneel en noodzakelijk is enerzijds 

en wat een legitieme beleidsdoelstelling 

kan zijn anderzijds; is bezorgd dat 

samenwerking op regelgevingsgebied in 

het kader van vrijhandelsovereenkomsten 

het delicate evenwicht tussen reguleren in 

het publieke belang en 

handelsbelemmeringen afschaffen dreigt 

te doen overslaan in de richting van het 

tweede; betreurt dat de bepalingen in het 

hoofdstuk waarin wordt vermeld dat de in 

het VWEU neergelegde beginselen, zoals 

het voorzorgsbeginsel, ten volle moeten 

worden geëerbiedigd, enkel van toepassing 

zijn op samenwerking op 

regelgevingsgebied, terwijl de meest 

kritieke bepalingen zich in de 

hoofdstukken over sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen (SPS) en over 
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technische handelsbelemmeringen (TBT) 

bevinden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Amendement  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. roept op tot transparantie over de 

werking van de commissie samenwerking 

op regelgevingsgebied en tot gepaste 

deelname van alle belanghebbenden, met 

name vakverenigingen en maatschappelijke 

organisaties, wat een vereiste is om het 

vertrouwen van het publiek in de 

overeenkomst en haar gevolgen verder te 

ontwikkelen; benadrukt dat het Parlement 

op regelmatige basis moet worden 

ingelicht over de beslissingen die in de 

commissie samenwerking op 

regelgevingsgebied worden genomen; 

20. roept op tot transparantie over de 

werking van de commissie samenwerking 

op regelgevingsgebied en tot gepaste 

deelname van alle belanghebbenden, met 

name vakverenigingen en maatschappelijke 

organisaties, wat een vereiste is om het 

vertrouwen van het publiek in de 

overeenkomst en haar gevolgen verder te 

ontwikkelen; benadrukt dat het Parlement 

stelselmatig moet worden ingelicht over de 

beslissingen die in de commissie 

samenwerking op regelgevingsgebied 

worden genomen, alsook voor en na elke 

vergadering van het forum voor 

samenwerking op regelgevingsgebied van 

de EPO; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. merkt op dat onderhandelingen 

over een afzonderlijke 

investeringsovereenkomst gaande zijn, die 

het Europees Parlement van nabij zal 

volgen; merkt op dat de Commissie een 

stelsel van investeringsgerechten heeft 

opgenomen in overeenkomsten met 

andere partners, aangezien er nog geen 

multilateraal investeringsgerecht is 

opgericht; herhaalt dat het oude, 

particuliere systeem voor de beslechting 

van geschillen tussen investeerders en 

staten (ISDS) niet acceptabel is en dat er 

geen mandaat is om hierop terug te 

komen; 

21. merkt op dat onderhandelingen 

over een afzonderlijke 

investeringsovereenkomst gaande zijn; 

merkt op dat het stelsel van 

investeringsgerechten (ICS) een hoog 

niveau van investeringsbescherming zal 

bestendigen zonder dat hier voor de 

investeerder verplichtingen tegenover 

staan, op basis van inhoudelijke 

investeerdersrechten die een stelselmatige 

verzwakking inhouden van het recht van 

de partijen om te reguleren en legitieme 

doelstellingen van overheidsbeleid na te 

streven; onderstreept dat het ICS 

tekortschiet om de meest controversiële 

inhoudelijke bepalingen inzake 

bescherming van buitenlandse 

investeringen te hervormen, met name de 

beginselen van "indirecte onteigening", 

"gewettigd vertrouwen" en "eerlijke en 

rechtvaardige behandeling"; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. roept de Commissie ertoe op om de 

onderhandelingen over een overeenkomst 

om investeringen te beschermen stop te 

zetten; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. neemt kennis van de verbeteringen 

die tijdens de huidige zittingsperiode 

hebben plaatsgevonden op het vlak van 

transparantie, toegang tot documenten en 

het betrekken van het maatschappelijk 

middenveld bij handelsbesprekingen; 

verzoekt dat alle leden van het Europees 

Parlement stelselmatig volledige toegang 

krijgen tot de geconsolideerde 

onderhandelingsteksten, en roept de 

Commissie ertoe op steeds aan te dringen 

op en prioriteit te geven aan de 

bekendmaking en publicatie van deze 

documenten in alle onderhandelingen; 

Or. en 

 


