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Amendement 1
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 3 juli 
2018 over klimaatdiplomatie,

Or. en

Amendement 2
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 14 maart 
2019 over klimaatverandering – een 
Europese strategische langetermijnvisie 
voor een bloeiende, moderne, 
concurrerende en klimaatneutrale 
economie in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs,

Or. en

Amendement 3
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU en de VS 
de grootste bilaterale handels- en 
investeringsbetrekkingen en de meest 
geïntegreerde economische betrekkingen 
ter wereld onderhouden, en belangrijke 
waarden en economische belangen delen, 

A. overwegende dat de EU en de VS 
de grootste bilaterale handels- en 
investeringsbetrekkingen en de meest 
geïntegreerde economische betrekkingen 
ter wereld onderhouden, en belangrijke 
waarden en politieke en economische 
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ondanks de recente spanningen op 
handelsgebied;

belangen delen, ondanks de recente 
spanningen op handelsgebied;

Or. en

Amendement 4
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de VS zich, naar 
aanleiding van de op 2 oktober 2019 
verstuurde arbitrale uitspraak van de 
WTO8, bereid hebben getoond om, als 
vergeldingsmaatregel voor de illegale EU-
subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus, 
7,5 miljard USD aan invoerrechten in te 
voeren voor luchtvaartuigen en 
landbouw- en industriële producten uit de 
EU;

G. overwegende dat de VS zich, naar 
aanleiding van de op 2 oktober 2019 
verstuurde arbitrale uitspraak van de 
WTO8, bereid hebben getoond om, als 
vergeldingsmaatregel voor de illegale EU-
subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus, 
7,5 miljard USD aan invoerrechten in te 
voeren waardoor gevaar ontstaat voor de 
meeste landbouwsectoren van de EU met 
invoerrechten van 25 %, meer nog dan 
voor de industriesectoren, waaronder de 
vliegtuigbouw, die met invoerrechten van 
10 % worden belast;

__________________ __________________
8 “European Communities and Certain 
Member States – Measures Affecting 
Trade in Large Civil Aircraft: Recourse to 
Article 7.9 of the SCM Agreement and 
Article 22.7 of the DSU by the United 
States” (Europese Gemeenschappen en 
bepaalde lidstaten – Maatregelen voor de 
handel in grote burgerluchtvaartuigen: 
beroep op artikel 7.9 van de Overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen en artikel 22.7 van het 
Memorandum inzake 
Geschillenbeslechting door de VS) van 
4 oktober 2019 (WT/DS316/42).

8 “European Communities and Certain 
Member States – Measures Affecting 
Trade in Large Civil Aircraft: Recourse to 
Article 7.9 of the SCM Agreement and 
Article 22.7 of the DSU by the United 
States” (Europese Gemeenschappen en 
bepaalde lidstaten – Maatregelen voor de 
handel in grote burgerluchtvaartuigen: 
beroep op artikel 7.9 van de Overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen en artikel 22.7 van het 
Memorandum inzake 
Geschillenbeslechting door de VS) van 
4 oktober 2019 (WT/DS316/42).

Or. en
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Amendement 5
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de VS zich, naar 
aanleiding van de op 2 oktober 20198 
verstuurde arbitrale uitspraak van de WTO, 
bereid hebben getoond om, als 
vergeldingsmaatregel voor de illegale EU-
subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus, 
7,5 miljard USD aan invoerrechten in te 
voeren voor luchtvaartuigen en landbouw- 
en industriële producten uit de EU;

G. overwegende dat de VS op 18 
oktober 2019, naar aanleiding van de op 
2 oktober 2019 verstuurde arbitrale 
uitspraak van de WTO8, als 
vergeldingsmaatregel voor de illegale EU-
subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus, 
7,5 miljard USD aan invoerrechten hebben 
opgelegd voor luchtvaartuigen en 
landbouw- en industriële producten uit de 
EU;

__________________ __________________
8 “European Communities and Certain 
Member States – Measures Affecting 
Trade in Large Civil Aircraft: Recourse to 
Article 7.9 of the SCM Agreement and 
Article 22.7 of the DSU by the United 
States” (Europese Gemeenschappen en 
bepaalde lidstaten – Maatregelen voor de 
handel in grote burgerluchtvaartuigen: 
beroep op artikel 7.9 van de Overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen en artikel 22.7 van het 
Memorandum inzake 
Geschillenbeslechting door de VS) van 
4 oktober 2019 (WT/DS316/42).

8 “European Communities and Certain 
Member States – Measures Affecting 
Trade in Large Civil Aircraft: Recourse to 
Article 7.9 of the SCM Agreement and 
Article 22.7 of the DSU by the United 
States” (Europese Gemeenschappen en 
bepaalde lidstaten – Maatregelen voor de 
handel in grote burgerluchtvaartuigen: 
beroep op artikel 7.9 van de Overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen en artikel 22.7 van het 
Memorandum inzake 
Geschillenbeslechting door de VS) van 
4 oktober 2019 (WT/DS316/42).

Or. en

Amendement 6
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Europees 
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Parlement de EU herhaaldelijk ertoe heeft 
aangemoedigd manieren te overwegen om 
het ambitieniveau van de Overeenkomst 
van Parijs verder te verhogen en de 
klimaatambitie op te nemen in het gehele 
EU-beleid, ook het handelsbeleid, en bij 
de Commissie erop aandringt ervoor te 
zorgen dat alle door de EU ondertekende 
handelsovereenkomsten volledig in 
overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst van Parijs, met name 
middels een verplichte fundamentele 
clausule inzake klimaatverandering;

Or. en

Amendement 7
Markus Buchheit

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat verschillende 
eisen inzake milieu- en 
klimaatbescherming, het gebruik van 
antibiotica en gewasbescherming en de 
daarmee verbonden gebrekkige 
bescherming van de Europese markt tot 
een verontrustende concurrentiedistorsie 
voor de Europese landbouw leiden;

Or. de

Amendement 8
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de diepe 
ecologische voetafdruk van de 
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rundvleesproductie in de Verenigde 
Staten, afgezien van de met de handel 
verband houdende nadelige gevolgen voor 
het milieu, vragen opwerpt over de 
duurzaamheid ervan;

Or. en

Amendement 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een deel van het 
tariefcontingent voor rundvlees van 
hoogstaande kwaliteit, waarmee een 
langdurig handelsgeschil wordt opgelost en 
een positief voorbeeld wordt gesteld van 
een door onderhandelingen tot stand 
gekomen oplossing voor een geschil tussen 
de EU en de VS;

1. neemt kennis van deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een deel van het 
tariefcontingent voor rundvlees van 
hoogstaande kwaliteit, waarmee een 
langdurig handelsgeschil wordt opgelost en 
een positief voorbeeld wordt gesteld van 
een door onderhandelingen tot stand 
gekomen oplossing voor een geschil tussen 
de EU en de VS, en waarmee de Europese 
Unie kan zorgen voor de invoer van vlees 
van hoge kwaliteit op haar grondgebied;

Or. fr

Amendement 10
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, waarmee een langdurig 
handelsgeschil wordt opgelost en een 

1. is ingenomen met deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, waarmee een langdurig 
handelsgeschil wordt opgelost, maar 
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positief voorbeeld wordt gesteld van een 
door onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossing voor een geschil tussen de EU en 
de VS;

betreurt het feit dat de landbouw 
andermaal een kernonderdeel is van door 
onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossingen voor een geschil tussen de EU 
en derde partners, zoals de VS;

Or. en

Amendement 11
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, waarmee een langdurig 
handelsgeschil wordt opgelost en een 
positief voorbeeld wordt gesteld van een 
door onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossing voor een geschil tussen de EU en 
de VS;

1. neemt kennis van deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, waarmee een langdurig 
handelsgeschil wordt opgelost en een 
positief voorbeeld wordt gesteld van een 
door onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossing voor een geschil tussen de EU en 
de VS; 

Or. en

Amendement 12
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog onduidelijk 
is of hiervoor enige compensatie wordt 
geboden, andere WTO-lidstaten die 
rundvlees exporteren naar de EU ermee 
hebben ingestemd om deze overeenkomst 
te steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 

2. neemt kennis van het feit dat, 
hoewel het nog onduidelijk is of hiervoor 
enige compensatie wordt geboden, andere 
WTO-lidstaten die rundvlees exporteren 
naar de EU ermee hebben ingestemd om 
deze overeenkomst te steunen door te 
accepteren dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
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wordt toegewezen aan de VS; VS; hoopt dat dit besluit niet is gebaseerd 
op een verdere openstelling van de 
rundvleessectoren in de huidige 
onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten met deze landen;

Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat andere WTO-lidstaten die 
rundvlees exporteren naar de EU ermee 
hebben ingestemd om deze overeenkomst 
te steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
wordt toegewezen aan de VS; verwacht dat 
de EU deze landen tijdens de lopende 
onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten niet compenseert, 
noch in de vorm van tariefpreferenties, 
noch in de vorm van contingenten;

Or. en

Amendement 14
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 

2. neemt kennis van het feit dat de 
andere WTO-lidstaten die rundvlees 
exporteren naar de EU en die ermee 
hebben ingestemd om deze overeenkomst 
te steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
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overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

wordt toegewezen aan de VS, zeker 
compensatie verwachten, eventueel in het 
kader van andere 
vrijhandelsovereenkomsten waarover 
momenteel wordt onderhandeld of die in 
de toekomst tot stand zullen komen;

Or. fr

Amendement 15
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

2. is verheugd over het feit dat andere 
WTO-lidstaten die rundvlees exporteren 
naar de EU, zoals Australië, Uruguay en 
Argentinië, ermee hebben ingestemd om 
deze overeenkomst te steunen door te 
accepteren dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent is toegewezen aan de VS, 
en neemt kennis van het feit dat, volgens 
de Europese Commissie, aan deze landen 
geen compensatie is toegekend;

Or. en

Amendement 16
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 

2. neemt kennis van en erkent het feit 
dat andere WTO-lidstaten die rundvlees 
exporteren naar de EU ermee hebben 
ingestemd om deze overeenkomst te 
steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
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dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

wordt toegewezen aan de VS;

Or. en

Amendement 17
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat andere WTO-lidstaten die 
rundvlees exporteren naar de EU ermee 
hebben ingestemd om deze overeenkomst 
te steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
wordt toegewezen aan de VS;

Or. en

Amendement 18
Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 

2. is verheugd over het feit dat andere 
WTO-lidstaten die rundvlees exporteren 
naar de EU ermee hebben ingestemd om 
deze overeenkomst te steunen door te 
accepteren dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS, en neemt ter kennis dat geen 
compensatie aan de andere WTO-
lidstaten is toegekend voor het 
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VS; ondersteunen van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 19
Geert Bourgeois

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat Australië en andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

Or. en

Amendement 20
Markus Buchheit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat, hoewel het nog 
onduidelijk is of hiervoor enige 
compensatie wordt geboden, andere WTO-
lidstaten die rundvlees exporteren naar de 
EU ermee hebben ingestemd om deze 
overeenkomst te steunen door te accepteren 
dat het overgrote deel van het 
tariefcontingent wordt toegewezen aan de 
VS;

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat andere WTO-lidstaten die 
rundvlees exporteren naar de EU ermee 
hebben ingestemd om deze overeenkomst 
te steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
wordt toegewezen aan de VS; dringt erop 
aan dat hiervoor wordt geen compensatie 
geboden.

Or. de
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Amendement 21
Arnaud Danjean, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat de gesloten 
overeenkomst, die het mogelijk maakt dit 
tariefcontingent in de toekomst te 
handhaven, gunstig blijft voor de andere 
WTO-leden die hiervan kunnen 
profiteren; onderstreept derhalve dat aan 
dit besluit in geen geval 
tariefcompensaties door de Europese Unie 
jegens de betreffende WTO-leden mogen 
worden verbonden in het kader van hun 
handelsbetrekkingen met de Unie, met 
inbegrip van onderhandelingen over 
bilaterale handelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 22
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat, in het belang van 
de Europese boeren en ongeacht deze 
verschuiving in de toewijzing van het 
tariefcontingent, het totale 
tariefcontingent voor de toegang tot de 
EU-markt van 45 000 ton niet met 
hormonen behandeld rundvlees niet mag 
worden verhoogd;

Or. en
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Amendement 23
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees;

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees en dat zij in geen geval de 
technische kenmerken van het contingent 
mag afzwakken, noch op het stuk van de 
kwaliteit van de producten noch op dat 
van de traceerbaarheid teneinde aan de 
Europeanen een hoog 
beschermingsniveau te garanderen;

Or. fr

Amendement 24
Arnaud Danjean, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees;

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees en dat zij het mogelijk maakt de 
invoer in de Unie te blijven verbieden van 
rundvlees dat afkomstig is van dieren die 
met bepaalde groeihormonen zijn 
behandeld;

Or. fr

Amendement 25
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees;

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees; waarschuwt voor het inzetten 
van de landbouw als een variabele voor 
het aanpassen van 
handelsovereenkomsten en het sussen van 
economische partners;

Or. en

Amendement 26
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. doet een beroep op de Commissie 
om zo nauwgezet mogelijk de invoering 
per 28 januari 2022 voor te bereiden van 
het verbod op de invoer van vlees van 
dieren die met antimicrobiële 
geneesmiddelen zijn behandeld ter 
bevordering van de groei of met het oog 
op een grotere opbrengst, zoals bepaald in 
artikel 107 van Verordening (EU) 2019/6 
betreffende diergeneesmiddelen, teneinde 
nieuwe conflicten binnen de WTO en 
mogelijke nieuwe tariefcontingenten ter 
beslechting van dergelijke conflicten te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 27
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen, zoals deze overeenkomst, om 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen;

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen, zoals deze overeenkomst, om 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen; onderstreept dat het 
belangrijk is dat elke partner blijkt geeft 
van zijn bereidheid om spanningen weg te 
nemen en tot evenwichtige afspraken te 
komen; is van oordeel dat de officiële 
kennisgeving van de Verenigde Staten van 
hun terugtrekking uit de Overeenkomst 
van Parijs op 4 november 2019 niet 
bijdraagt tot verzoening in de 
betrekkingen;

Or. en

Amendement 28
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen, zoals deze overeenkomst, om 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen;

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen te komen tot 
oplossingen, met inbegrip van deze 
overeenkomst, alsmede tot een eerlijke en 
evenwichtige oplossing voor de beide 
vliegtuigindustrieën en tot de intrekking 
van de invoerrechten door de VS voor 
staal, aluminium en olijven om de huidige 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen, en steunt de 
inspanningen van de Commissie in dit 
verband; doet een beroep op de VS om in 
dezen met de EU samen te werken;

Or. en
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Amendement 29
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen, zoals deze overeenkomst, om 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen;

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen, zoals deze overeenkomst, om 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen, maar betreurt het 
feit dat, ondanks de inspanningen van de 
EU, de VS niet voornemens lijken de 
huidige invoerrechten voor staal en 
aluminium uit de EU in te trekken;

Or. en

Amendement 30
Markus Buchheit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen, zoals deze overeenkomst, om 
spanningen op handelsgebied tussen de EU 
en de VS te temperen;

4. benadrukt dat het belangrijk is niet 
te komen met eenzijdige, via 
onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossingen, zoals deze overeenkomst, om 
middels maatregelen zonder 
tegenprestatie spanningen op 
handelsgebied tussen de EU en de VS te 
temperen;

Or. de

Amendement 31
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
een onderscheid te maken tussen deze 
overeenkomst en de andere lopende 
handelsonderhandelingen tussen de 
Verenigde Staten en de Europese Unie 
waarvan de landbouwsector geen deel zou 
moeten uitmaken;

Or. fr

Amendement 32
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de VS op om samen met de 
EU te werken aan een eerlijke en 
evenwichtige oplossing voor de beide 
luchtvaartindustrieën om te voorkomen 
dat over en weer tegenmaatregelen 
worden opgelegd ten gevolge van het 
langdurige geschil over Airbus en Boeing;

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de VS op om samen met de 
EU te werken aan een eerlijke en 
evenwichtige oplossing voor de beide 
luchtvaartindustrieën om te voorkomen dat 
over en weer tegenmaatregelen worden 

6. roept de VS op om samen met de 
EU te werken aan een eerlijke en 
evenwichtige oplossing voor de beide 
luchtvaartindustrieën om te voorkomen dat 
over en weer tegenmaatregelen worden 



AM\1192388NL.docx 19/21 PE643.149v01-00

NL

opgelegd ten gevolge van het langdurige 
geschil over Airbus en Boeing;

opgelegd ten gevolge van het langdurige 
geschil over Airbus en Boeing; is 
verontrust over de door de Verenigde 
Staten genomen maatregelen die de 
Europese luchtvaarindustrie en talrijke 
voedingsproducten treffen; verzoekt de 
Commissie steunmaatregelen ten behoeve 
van de Europese producenten te treffen;

Or. fr

Amendement 34
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de VS op om samen met de 
EU te werken aan een eerlijke en 
evenwichtige oplossing voor de beide 
luchtvaartindustrieën om te voorkomen dat 
over en weer tegenmaatregelen worden 
opgelegd ten gevolge van het langdurige 
geschil over Airbus en Boeing;

6. roept de VS op om samen met de 
EU te werken aan een eerlijke en 
evenwichtige oplossing voor de beide 
luchtvaartindustrieën, via een 
doeltreffende overeenkomst waarin naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
huidige maatregelen inzake staatsteun 
van de EU en de maatregelen die in de 
luchtvaartindustrieën van derde landen 
worden ingezet; wijst andermaal op de 
noodzaak alle tegenmaatregelen over en 
weer te voorkomen die worden opgelegd 
ten gevolge van het langdurige geschil over 
Airbus en Boeing en die de leveranciers 
uit de EU kunnen ondermijnen;

Or. en

Amendement 35
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het feit dat de Verenigde 
Staten zijn begonnen met het proces van 
uittreding uit de Overeenkomst van 
Parijs; wijst erop dat het handelsbeleid 
van de EU moet bijdragen tot het 
bevorderen en uitvoeren van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. fr

Amendement 36
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de VS op aan om de 
aanvullende invoerrechten voor staal en 
aluminium, en olijven, af te schaffen en 
het dreigement om aanvullende 
invoerrechten in te voeren voor auto’s en 
auto-onderdelen in te trekken;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de VS op aan om de 
aanvullende invoerrechten voor staal en 
aluminium, en olijven, af te schaffen en het 
dreigement om aanvullende invoerrechten 
in te voeren voor auto’s en auto-onderdelen 
in te trekken;

7. dringt er bij de VS op aan om de 
aanvullende invoerrechten voor staal en 
aluminium, en olijven, af te schaffen en het 
dreigement om aanvullende invoerrechten 
in te voeren voor auto’s en auto-onderdelen 
in te trekken; onderstreept dat de volledige 
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intrekking van de dreiging om 
aanvullende invoerrechten te heffen voor 
auto’s en auto-onderdelen op de datum 
die door de Amerikaanse president voor 
een definitief besluit is vastgelegd, te 
weten midden november, de voorwaarde 
voor het Europees Parlement vormt om te 
kunnen overgaan tot ratificatie;

Or. en

Amendement 38
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de VS op aan om de 
aanvullende invoerrechten voor staal en 
aluminium, en olijven, af te schaffen en het 
dreigement om aanvullende invoerrechten 
in te voeren voor auto’s en auto-onderdelen 
in te trekken;

7. herinnert eraan dat de EU al het 
mogelijke heeft gedaan om spanningen 
weg te nemen en dringt er bij de VS op aan 
om de aanvullende invoerrechten voor staal 
en aluminium, en olijven, af te schaffen en 
het dreigement om aanvullende 
invoerrechten in te voeren voor auto’s en 
auto-onderdelen in te trekken;

Or. en


