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12.3.2019 B8-0163/30

Amendement 30
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er vanwege het 
beperkte toepassingsgebied van de 
overeenkomst geen formele 
effectbeoordelingsprocedure en geen 
duurzaamheidseffectbeoordelingen zijn 
uitgevoerd, terwijl dat bij het begin van 
handelsbesprekingen wel gebruikelijk is 
en de Commissie zich bovendien in 
overeenstemming met de strategie 
"Handel voor iedereen" en de agenda 
voor betere regelgeving tot de uitvoering 
van dergelijke effectbeoordelingen heeft 
verbonden; overwegende dat de 
effectbeoordeling die tijdens de 
onderhandelingen over TTIP is 
uitgevoerd geraadpleegd moet worden en 
moet worden meegewogen;

E. overwegende dat de Commissie in 
de strategie "Handel voor iedereen", in 
overeenstemming met de beginselen van 
de agenda voor betere regelgeving, heeft 
toegezegd elk belangrijk initiatief op het 
gebied van handelsbeleid aan een 
effectbeoordeling te zullen onderwerpen; 
overwegende dat de Commissie 
voornemens is geen formele 
effectbeoordeling te verrichten van de 
voorgestelde overeenkomst inzake 
vrijhandel voor alle industriële goederen 
en visserij, hoewel een dergelijke 
overeenkomst betrekking zou hebben op 
het gros van de EU-handel in goederen 
met de VS (94 % van de uitvoer en 95 % 
van de invoer);

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/31

Amendement 31
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 E bis. overwegende dat het door de 
Commissie voorgestelde mandaat geen 
onderhandelingen over een hoofdstuk 
inzake handel en duurzaamheid omvat;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/32

Amendement 32
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 E ter. overwegende dat er vóór de 
onderhandelingen een uitvoerige 
raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld moet plaatsvinden en een 
effectbeoordeling van de voorgestelde 
handelsovereenkomst, met inbegrip van 
de mogelijke gevolgen hiervan voor de 
CO2-uitstoot, moet worden verricht, in 
overeenstemming met de toezeggingen 
van de Klimaatovereenkomst van Parijs 
en andere multilaterale milieu-
overeenkomsten;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/33

Amendement 33
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-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 H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de regering-
Trump nu ook de mogelijkheden 
onderzoekt om de importtarieven voor 
motorvoertuigen en auto-onderdelen te 
verhogen, hetgeen ertoe kan leiden dat 
ook de tarieven voor de invoer van deze 
goederen uit de EU omhoog gaan; 
overwegende dat het rapport van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel met 
een advies over de vraag of de VS wel of 
niet invoerbeperkingen voor auto's 
zouden moeten vaststellen omdat de 
invoer van auto's een bedreiging zou 
vormen voor de nationale veiligheid, 
binnenkort zal worden gepubliceerd;

H. overwegende dat de regering-
Trump nu ook de mogelijkheden 
onderzoekt om de importtarieven voor 
motorvoertuigen en auto-onderdelen te 
verhogen; overwegende dat het 
Amerikaanse Ministerie van Handel 
luidens berichten heeft aanbevolen 
invoerbeperkingen voor auto's vast te 
stellen omdat de invoer van auto's een 
bedreiging zou vormen voor de nationale 
veiligheid; overwegende dat president 
Trump heeft verklaard van deze maatregel 
te zullen afzien als de EU de 
handelsovereenkomst waarover met de VS 
wordt onderhandeld, ondertekent;

Or. en



AM\1179506NL.docx PE635.421v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

12.3.2019 B8-0163/34

Amendement 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 en steunt 
het standpunt van commissaris 
Malmström, namelijk dat "we ons niet 
laten afpersen en niet onderhandelen als 
iemand ons het mes op de keel zet"; 
neemt met verbazing kennis van de 
aanbevelingen om onderhandelingen te 
openen met het oog op de totstandbrenging 
van een overeenkomst die in 
overeenstemming is met de regels van de 
WTO, zonder dat als voorwaarde wordt 
gesteld dat de tarieven voor staal- en 
aluminiumproducten uit de EU-lidstaten 
worden opgeheven en dat de herhaalde 
dreigementen om aanvullende tarieven tot 
25 % voor producten uit de 
automobielindustrie in te voeren – die 
zowel in de EU-lidstaten als in de VS 
schadelijk zou zijn voor de productielijnen 
– worden ingetrokken;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/35

Amendement 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 6 bis. is van mening dat een beperkte 
overeenkomst met de VS over de 
afschaffing van invoerrechten op 
industriële goederen niet verenigbaar is 
met de alomvattende strategie "Handel 
voor iedereen" van de Commissie en 
onverenigbaar dreigt te zijn met artikel 
XXIV van de GATT indien de 
automobielsector wordt uitgesloten, en is 
het niet eens met de redenering van de 
Commissie dat bijzondere 
omstandigheden deze benadering 
rechtvaardigen;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/36

Amendement 36
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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. neemt met ontzetting kennis van 
het besluit van de Commissie van 
29 januari 2019 om Amerikaanse 
sojabonen in te delen als zijnde in 
overeenstemming met de technische 
vereisten van de richtlijn hernieuwbare 
energie voor gebruik in biobrandstoffen 
in de EU, en van haar verklaring waarin 
dit besluit wordt gerechtvaardigd als 
onderdeel van de uitvoering van de 
gezamenlijke verklaring; hekelt het feit 
dat de Commissie de Amerikaanse 
autoriteiten met deze stap heeft laten 
weten dat zij bereid is de 
onderhandelingen over 
landbouwproducten op te nemen in een 
tweede stap in het kader van herziene 
trans-Atlantische handelsbetrekkingen;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/37

Amendement 37
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-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 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 7 ter. verzoekt de Commissie terug te 
komen van haar offensieve standpunt 
waarbij zij meer uitvoer van vloeibaar 
aardgas (LNG) uit de VS eist als middel 
om de trans-Atlantische handelsvolumes 
weer in evenwicht te brengen en de 
voorziening te diversifiëren; spreekt zijn 
afkeuring uit over de extra investeringen 
uit de begroting van de Unie in 
opslagfaciliteiten naar aanleiding van de 
toezeggingen die president Juncker in de 
gezamenlijke verklaring heeft gedaan; 
wijst erop dat in de VS geproduceerd LNG 
grotendeels wordt verkregen door de 
winning van schaliegas – een technologie 
die zeer negatieve gevolgen heeft voor het 
klimaat en die door een groot deel van de 
Europese bevolking wordt afgewezen;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/38

Amendement 38
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt de terugtrekking van de 
VS uit de Overeenkomst van Parijs ten 
zeerste; herinnert eraan dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie over 
klimaatdiplomatie heeft benadrukt dat de 
EU van ratificatie en uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs een voorwaarde 
moet maken bij toekomstige 
handelsovereenkomsten; benadrukt echter 
dat de aanbevelingen betrekking hebben 
op een beperkte overeenkomst en niet op 
een brede vrijhandelsovereenkomst; is 
daarom van mening dat bij een dergelijke 
overeenkomst op grond van specifieke 
omstandigheden een uitzondering 
gemaakt kan worden en dat een dergelijke 
overeenkomst bij toekomstige 
onderhandelingen voor de Europese Unie 
geen precedentwerking heeft; merkt in dit 
verband op dat in de resolutie over 
klimaatdiplomatie het belang van nauwe 
samenwerking met de VS wordt benadrukt, 
en verzoekt de Commissie om met de VS 
in dialoog te treden over klimaat- en 
duurzaamheidsbeleid;

11. betreurt ten zeerste het besluit van 
president Trump om de VS terug te 
trekken uit de Overeenkomst van Parijs; 
herinnert eraan dat het Europees Parlement 
in zijn resolutie over klimaatdiplomatie 
heeft benadrukt dat de EU van ratificatie en 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
een eerste vereiste moet maken bij 
toekomstige handelsovereenkomsten; is 
ingenomen met het voorstel dat de 
Franse, de Spaanse en de Luxemburgse 
delegatie op 5 maart 2019 bij de Raad 
(Milieu) hebben ingediend; merkt op dat 
in de resolutie over klimaatdiplomatie het 
belang van nauwe samenwerking met de 
VS wordt benadrukt, en verzoekt de 
Commissie om met de VS in dialoog te 
treden over klimaat- en 
duurzaamheidsbeleid;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/39

Amendement 39
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-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 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 11 bis. herinnert de Commissie aan haar 
verplichting om een 
duurzaamheidseffectbeoordeling te 
presenteren voor deze voorgestelde 
belangrijke handelsovereenkomst, in 
overeenstemming met de beginselen voor 
betere regelgeving, en om voorafgaande 
aan het besluit over een 
onderhandelingsmandaat een 
effectbeoordeling te presenteren;

Or. en


