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5.12.2018 A8-0367/28 

Amendement  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Unie en Japan 

grondwaarden delen, zoals de eerbiediging 

van de mensenrechten, democratie en de 

rechtsstaat, alsook een sterke inzet voor 

duurzame ontwikkeling en een 

gereguleerd stelsel van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO); 

A. overwegende dat de Unie en Japan 

weliswaar grondwaarden delen, maar dat 

de overeenkomst zoals die tijdens de 

onderhandelingen tot stand is gekomen, 

geen sociale- of milieuvoorwaarden bevat; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Amendement  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de EU 

en Japan (EPO) een strategische dimensie 

heeft en de belangrijkste bilaterale 

handelsovereenkomst is die ooit door de 

Unie gesloten is aangezien deze op bijna 

een derde van het wereldwijde bbp, bijna 

40 % van de wereldhandel en ruim 

600 miljoen mensen betrekking heeft; 

B. overwegende dat de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de EU 

en Japan (EPO) strenge sociale en 

milieunormen had moeten bevatten, 

omdat deze overeenkomst een strategische 

dimensie heeft en de belangrijkste 

bilaterale handelsovereenkomst is die ooit 

door de Unie gesloten is, en omdat zij op 

bijna een derde van het wereldwijde bbp, 

bijna 40 % van de wereldhandel en ruim 

600 miljoen mensen betrekking heeft; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Amendement  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat volgens meerdere 

ex-ante studies en analyses over de 

weerslag van de EPO tussen de EU en 

Japan de overeenkomst positieve effecten 

kan hebben in termen van bbp, groei, 

inkomsten, handel, productiviteit en 
werkgelegenheid voor zowel de Unie als 

Japan, in overeenstemming met het doel 

om "slimme, duurzame en inclusieve 

groei" teweeg te brengen; overwegende 

dat de overeenkomst eveneens voordelen 

voor consumenten met zich mee kan 

brengen door de prijzen te verlagen en het 

aanbod aan goederen en diensten voor 

consumenten te verruimen; overwegende 

dat de Unie de bestaande instrumenten zou 

moeten verbeteren om werknemers en 

bedrijven erbij te helpen zich aan te passen 

aan de nieuwe mogelijkheden en de 

mogelijke negatieve effecten van de 

globalisering en handelsovereenkomsten; 

overwegende dat het succes van de 

overeenkomst ook beoordeeld zou moeten 

worden op basis van haar bijdrage aan de 

realisatie van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030; 

D. overwegende dat de EPO tussen de 

EU en Japan negatieve gevolgen zal 

hebben voor de werkgelegenheid, zowel in 

de Unie als in Japan, en dat dit een van de 

meest nefaste overeenkomsten ooit is voor 

het klimaat; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Amendement  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat de 

onderhandelingen op volledig 

ondoorzichtige wijze zijn gevoerd en dat 

het door de Raad aan de Europese 

Commissie verleende 

onderhandelingsmandaat tot dusver nog 

steeds niet officieel gepubliceerd is; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Amendement  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. betreurt dat de onderhandelingen 

over de overeenkomst in het grootste 

geheim zijn gevoerd en dat slechts een 

minimum aan informatie aan het 

Europees Parlement is voorgelegd of 

openbaar is gemaakt; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Amendement  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. betreurt dat de vertegenwoordigers 

van de Europese Commissie en de Raad 

in juli 2018 naar Japan zijn gereisd om de 

vrijhandelsovereenkomst tussen Japan en 

de Europese Unie te ondertekenen 

voordat het Europees Parlement de 

definitieve overeenkomst had kunnen 

bestuderen; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Amendement  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. betreurt dat het hoofdstuk 

over duurzame ontwikkeling in vage 

bewoordingen is opgesteld en dat het in 

geen enkele bindende maatregel of sanctie 

voorziet voor gevallen van niet-naleving 

van de bepalingen ervan; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Amendement  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quinquies. betreurt dat, in het 

algemeen, de doelstellingen van de 

Europese Unie op het gebied van de 

bestrijding van klimaatverandering, 

milieubescherming of behoud van de 

biodiversiteit geen bindende doelstellingen 

van de definitieve overeenkomst vormen; 

Or. fr 



 

AM\1171396NL.docx  PE631.563v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0367/36 

Amendement  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 sexies. betreurt dat de Europese 

Commissie opnieuw heeft onderhandeld 

over een particulier of internationaal 

tribunaal voor het oplossen van geschillen 

tussen investeerders en staten; eist de 

onmiddellijke stopzetting van alle nog 

lopende onderhandelingen hierover; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Amendement  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 septies. betreurt dat de 

overeenkomst voorziet in een vrijwel 

volledige liberalisering van de financiële 

sector en dat deze consequenties kan 

hebben voor elke toekomstige poging om 

de belasting- en sociale normen in de 

Europese Unie te harmoniseren; 

Or. fr 

 

 


