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12.3.2019 B8-0163/7

Amendement 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit de TTIP-
onderhandelingen duidelijk is gebleken dat 
op dit moment niet wordt voldaan aan de 
politieke en economische voorwaarden 
voor een brede handelsovereenkomst 
tussen de EU en de VS, vanwege de 
complexiteit van de totstandbrenging van 
een dergelijke overeenkomst en vanwege 
het feit dat de partijen verschillende 
benaderingen en regels hanteren; 
overwegende dat evenwel uit eerdere 
ervaringen is gebleken dat het wel 
mogelijk is om beperkte overeenkomsten te 
sluiten;

K. overwegende dat uit de TTIP-
onderhandelingen duidelijk is gebleken dat 
op dit moment niet wordt voldaan aan de 
politieke en economische voorwaarden 
voor een brede handelsovereenkomst 
tussen de EU en de VS, vanwege de 
complexiteit van de totstandbrenging van 
een dergelijke overeenkomst en vanwege 
het feit dat de partijen verschillende 
benaderingen en regels hanteren; 
overwegende dat de Europese Unie 
openstaat voor beperkte overeenkomsten 
die gunstig zouden kunnen zijn voor 
Europese industrieën;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/8

Amendement 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de gezamenlijke 
verklaring van de VS en de EU van 
25 juli 2018; herinnert eraan dat deze 
verklaring beoogt escalatie van spanningen 
op het gebied van de handel te voorkomen; 
betreurt dat het Parlement voorafgaand aan 
het bezoek niet is geïnformeerd over de 
inhoud en doelstellingen van de verklaring;

1. neemt kennis van de gezamenlijke 
verklaring van de VS en de EU van 
25 juli 2018; herinnert eraan dat deze 
verklaring beoogt escalatie van spanningen 
op het gebied van de handel te voorkomen; 
betreurt dat het Parlement voorafgaand aan 
het bezoek niet is geïnformeerd over de 
inhoud en doelstellingen van de verklaring; 
herinnert eraan dat de voorzitter van de 
Commissie, Jean-Claude Juncker, en 
commissaris Cecilia Malmström naar de 
VS zijn afgereisd zonder een mandaat te 
hebben gekregen van de Raad van de 
Europese Unie of het Europees 
Parlement;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/9

Amendement 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt dat de EU niet onder druk 
met de VS mag onderhandelen; merkt 
echter op dat de aanbevelingen voor het 
openen van onderhandelingen met het oog 
op de totstandbrenging van een 
overeenkomst die in overeenstemming is 
met de regels van de WTO van groot 
belang zijn om de door de EU en de VS 
aangegane en in de verklaring neergelegde 
verbintenissen na te komen en volledig uit 
te voeren;

2. herhaalt dat de EU niet onder druk 
met de VS mag onderhandelen; merkt 
echter op dat de aanbevelingen voor het 
openen van onderhandelingen met het oog 
op de totstandbrenging van een 
overeenkomst die in overeenstemming is 
met de regels van de WTO van groot 
belang zijn om de door de EU en de VS 
aangegane en in de verklaring neergelegde 
verbintenissen na te komen en volledig uit 
te voeren, die bestaan uit het verhogen 
van de importen in de EU van sojabonen 
uit de Verenigde Staten en het importeren 
van vloeibaar aardgas (LNG) met het oog 
op de diversificatie van de 
energiebevoorrading van de EU;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/10

Amendement 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de specifieke 
doelstellingen van de VS om de 
onderhandelingen tussen de VS en de EU 
te openen erop gericht zijn volledige 
markttoegang voor Amerikaanse 
landbouwproducten in de EU te verzekeren 
door de invoerrechten te verlagen of af te 
schaffen en de belemmeringen in verband 
met verschillen in regelgeving en normen 
te verminderen; benadrukt dat landbouw 
niet onder de gezamenlijke verklaring valt; 
merkt op dat het 
ontwerponderhandelingsmandaat van de 
Commissie strikt gericht is op de 
afschaffing van de invoerrechten op alle 
industriegoederen, met inbegrip van de 
autoindustrie, maar geen betrekking heeft 
op landbouwproducten; merkt op dat de 
Commissie de weg heeft vrijgemaakt voor 
een stijging van het marktaandeel van 
sojabonen van 9 % naar 75 % in de periode 
van augustus 2017 tot januari 2019;

7. merkt op dat de specifieke 
doelstellingen van de VS om de 
onderhandelingen tussen de VS en de EU 
te openen erop gericht zijn volledige 
markttoegang voor Amerikaanse 
landbouwproducten in de EU te verzekeren 
door de invoerrechten te verlagen of af te 
schaffen en de belemmeringen in verband 
met verschillen in regelgeving en normen 
te verminderen; benadrukt dat landbouw 
niet onder de gezamenlijke verklaring valt; 
merkt op dat het 
ontwerponderhandelingsmandaat van de 
Commissie weliswaar strikt gericht is op 
de afschaffing van de invoerrechten op 
industriegoederen, met inbegrip van de 
auto-industrie, maar geen betrekking heeft 
op landbouwproducten, maar maakt zich 
toch zorgen over deze duale situatie omdat 
de Commissie de weg heeft vrijgemaakt 
voor een stijging van het marktaandeel van 
sojabonen van 9 % naar 75 % in de periode 
van augustus 2017 tot januari 2019;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/11

Amendement 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de Commissie haar 
uiterste best moet doen om te 
bewerkstelligen dat landbouwproducten 
volledig worden uitgesloten van eventuele 
toekomstige onderhandelingen;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Amendement 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat het sluiten van 
een overeenkomst inzake handel en 
conformiteitsbeoordeling met de VS onder 
eerdergenoemde voorwaarden geen 
afspiegeling vormt van de algemene 
beginselen van de handelsovereenkomsten 
van de EU; is echter van oordeel dat, gelet 
op de bijzondere omstandigheden, het 
openen van onderhandelingen met de VS 
over een overeenkomst met een beperkte 
reikwijdte en duidelijk vastgestelde rode 
lijnen ervoor kan zorgen dat de huidige 
impasse op handelsgebied wordt 
doorbroken, wat een resultaat zou kunnen 
opleveren waar Europese burgers, 
samenlevingen en ondernemingen, met 
name kmo's, van kunnen profiteren, en 
wat kan leiden tot economische groei en 
tot een betere verstandhouding tussen de 
partijen, waardoor zij beter in staat zijn 
om mondiale uitdagingen, waaronder de 
hervorming van de WTO, gezamenlijk 
aan te pakken; wijst er echter op dat dit 
slechts succesvol kan zijn en slechts in 
overeenstemming is met het op waarden 
gebaseerde handelsbeleid van de EU als 
aan de volgende minimumvereisten is 
voldaan:
(1) opheffing, voor de sluiting van de 
overeenkomst, van de invoerrechten op 
aluminium en staal uit hoofde van afdeling 

12. is van mening dat 
onderhandelingen over een overeenkomst 
inzake handel met de VS onder 
eerdergenoemde voorwaarden geen 
afspiegeling vormen van de algemene 
beginselen van de handelsovereenkomsten 
van de EU; is echter van oordeel dat, gelet 
op de bijzondere omstandigheden, 
onderhandelingen met de VS over een 
overeenkomst met een beperkte reikwijdte 
en duidelijk vastgestelde rode lijnen in 
potentie in het belang kan zijn van 
Europese burgers en ondernemingen, door 
bij te dragen aan het doorbreken van de 
huidige impasse op handelsgebied, maar 
slechts succesvol kunnen zijn en slechts in 
overeenstemming zijn met het op waarden 
gebaseerde handelsbeleid van de EU als 
aan de volgende minimumvereisten is 
voldaan:
(1) opheffing van de invoerrechten op 
aluminium en staal, en intrekking van het 
dreigement van invoering van 
invoerrechten op auto's en auto-
onderdelen en andere producten, voor de 
start van onderhandelingen;
(2) uitvoerige raadpleging van het 
maatschappelijk middenveld en een 
effectbeoordeling van de voorgestelde 
overeenkomst, met inbegrip van de 
mogelijke gevolgen hiervan voor de CO2-
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232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act van 1962;
(2) uitvoerige raadpleging van het 
maatschappelijk middenveld en uitvoering 
van een duurzaamheidseffectbeoordeling 
van de voorgestelde overeenkomst, en het 
laten meewegen van op dit gebied reeds 
uitgevoerde effectbeoordelingen en 
studies;

uitstoot, in overeenstemming met de 
toezeggingen van de Overeenkomst van 
Parijs en andere multilaterale milieu-
overeenkomsten;
(3) een duidelijke toezegging om auto's en 
auto-onderdelen onder de 
onderhandelingen te laten vallen en om 
terdege rekening te houden met de 
gevoeligheden van de visserijsector in 
Europa;
(4) een duidelijke toezegging om 
landbouw van de onderhandelingen uit te 
sluiten;
(5) te zorgen voor meer duidelijkheid over 
de vraag hoe in het kader van de 
onderhandelingen omgegaan zal worden 
met oorsprongsregels;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/13

Amendement 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad derhalve om bij 
de vaststelling van 
onderhandelingsrichtsnoeren deze 
overwegingen in aanmerking te nemen 
en:
– zich er in het EU-mandaat 
ondubbelzinnig toe te verbinden auto's en 
auto-onderdelen op te nemen in de 
onderhandelingen,
– te zorgen voor meer duidelijkheid over 
de vraag hoe in het kader van de 
onderhandelingen omgegaan zal worden 
met oorsprongsregels,
– te waarborgen dat landbouw van de 
onderhandelingen wordt uitgesloten,
– te zorgen voor opname van een 
opschortingsclausule in het 
onderhandelingsmandaat, waaraan 
toepassing wordt gegeven als de VS 
tijdens of voor aanvang van de 
onderhandelingen ter zake van producten 
uit de EU aanvullende invoerrechten of 
andere handelsbeperkende maatregelen 
invoeren, hetzij krachtens afdeling 232 
van de Trade Expansion Act van 1962, 
hetzij krachtens van afdeling 301 van de 
Trade Act van 1974, hetzij krachtens 
enige andere relevante wetgeving van de 
VS;

13. verzoekt de Raad derhalve om de 
onderhandelingsrichtsnoeren in hun 
huidige vorm niet goed te keuren;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/14

Amendement 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0163/2019
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel
Aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Raad ertoe op de 
richtsnoeren voor onderhandelingen met 
de VS over een trans-Atlantisch handels- 
en investeringspartnerschap in te trekken 
voor er een nieuw mandaat wordt 
aangenomen in verband met 
handelsbesprekingen tussen de EU en de 
VS;

Or. en


