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Amendement 1
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens (1948) en andere VN-
instrumenten over de mensenrechten, met 
name de verdragen over de burgerlijke en 
politieke rechten (1966) en over de 
economische, sociale en culturele rechten 
(1966), het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van rassendiscriminatie 
(1965), alsmede het Verdrag betreffende 
afschaffing van alle vormen van 
discriminatie van de vrouw (1979), en het 
Verdrag inzake de rechten van het kind 
(1989),

- gezien de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens (1948) en andere VN-
instrumenten over de mensenrechten, met 
name de verdragen over de burgerlijke en 
politieke rechten (1966) en over de 
economische, sociale en culturele rechten 
(1966), het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van rassendiscriminatie 
(1965), alsmede het Verdrag betreffende 
afschaffing van alle vormen van 
discriminatie van de vrouw (1979), en het 
Verdrag inzake de rechten van het kind 
(1989), gezien het slotdocument van de 
VN-millenniumtop van 20-22 september 
2010 in New York,

Or. en

Amendement 2
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens (1948) en andere VN-
instrumenten over de mensenrechten, met 
name de verdragen over de burgerlijke en 
politieke rechten (1966) en over de 
economische, sociale en culturele rechten 
(1966), het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van rassendiscriminatie 
(1965), alsmede het Verdrag betreffende 
afschaffing van alle vormen van 
discriminatie van de vrouw (1979), en het 

- gezien de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens (1948) en andere VN-
instrumenten over de mensenrechten, met 
name de verdragen over de burgerlijke en 
politieke rechten (1966) en over de 
economische, sociale en culturele rechten 
(1966), het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van rassendiscriminatie 
(1965), alsmede het Verdrag betreffende 
afschaffing van alle vormen van 
discriminatie van de vrouw (1979), en het 



PE450.633v01-00 4/40 AM\833724NL.doc

NL

Verdrag inzake de rechten van het kind 
(1989),

Verdrag inzake de rechten van het kind 
(1989), en de ontwerpverklaring van de 
VN inzake de rechten van inheemse 
volkeren van 1994,

Or. fr

Amendement 3
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de agenda van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO) voor waardig 
werk en het mondiale banenpact van de 
ILO dat op 19 juni 2009 tijdens de 
Conferentie van de ILO is aangenomen,

- gezien de agenda van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO) voor waardig 
werk en het mondiale banenpact van de 
ILO dat op 19 juni 2009 tijdens de 
Conferentie van de ILO is aangenomen, en 
de verklaring van de ILO van 2008 over 
sociale gerechtigheid voor een eerlijke 
mondialisering,

Or. fr

Amendement 4
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen tussen de EU en 
Colombia en Peru over een 
meerpartijenovereenkomst,

- gezien de afsluiting van de 
onderhandelingen tussen de EU en 
Colombia en Peru, alsmede met de 
Midden-Amerikaanse landen, over een 
meerpartijenovereenkomst,

Or. fr
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Amendement 5
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de internationale 
milieuverdragen zoals het Protocol van 
Montreal betreffende stoffen die de 
ozonlaag afbreken (1987), het Verdrag 
van Bazel inzake de beheersing van de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoffen (1999), het 
Protocol van Cartagena inzake 
bioveiligheid (2000) en het Protocol van 
Kyoto (1997),

Or. fr

Amendement 6
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Visum 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- - gezien hoofdstuk 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst die in oktober 
2009 is gesloten tussen de Europese Unie 
en Zuid-Korea,

Or. fr

Amendement 7
Joe Higgins

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de koppeling tussen A. overwegende dat de koppeling tussen 
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handel, mensenrechten en sociale en 
milieunormen een sleutelelement is 
geworden van de economische en 
handelsbetrekkingen en een onlosmakelijk 
onderdeel vormt van de onderhandelingen 
in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten,

handel, mensenrechten en sociale en 
milieunormen een sleutelelement moet 
worden van de economische en 
handelsbetrekkingen en een onlosmakelijk 
onderdeel moet vormen van de 
onderhandelingen in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten,

Or. en

Amendement 8
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de deelnemende 
partijen in de ministeriële verklaring van 
de Economische en Sociale Raad van de 
VN over volledige werkgelegenheid en 
waardig werk erkenden dat volledige en 
productieve werkgelegenheid en waardig 
werk voor allen een hoofdelement van 
duurzame ontwikkeling voor alle landen 
is, dat het een hoofddoelstelling van
internationale samenwerking is en dat de 
ontwikkeling van internationale handel 
zodanig moet worden bevorderd dat zij 
leidt tot volledige en productieve 
werkgelegenheid en waardig werk voor 
allen, mannen, vrouwen én jongeren,

Or. en

Amendement 9
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de sociale, milieu-
en mensenrechtenclausules in de 
handelsovereenkomsten gericht zijn op 
een economie waarin meer rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
mens en milieu, en op een eerlijkere, 
socialere en menselijkere mondialisering 
voor een werkelijk duurzame 
ontwikkeling,

Or. fr

Amendement 10
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat 
concurrentieverstoring en het gevaar van 
milieu- en sociale dumping zich steeds 
vaker voordoen,

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat concurrentieverstoring 
en het gevaar van milieu- en sociale 
dumping zich steeds vaker voordoen,

B. overwegende dat concurrentieverstoring 
en het gevaar van milieu- en sociale 
dumping zich steeds vaker voordoen, ten 
koste van met name ondernemingen en 
werknemers die gevestigd zijn in de 
Europese Unie die zich aan strengere 
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sociale, milieu- en fiscale normen moeten 
houden,

Or. fr

Amendement 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat wederkerigheid weer 
de regel moet worden in de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en derde landen
om de voorwaarden te scheppen voor een 
eerlijke internationale concurrentie,

C. overwegende dat de EU een 
gedifferentieerde strategie moet bepalen 
naar gelang het ontwikkelingsniveau van 
haar handelspartners, zowel ten aanzien 
van haar eisen op sociaal en milieugebied 
als ten aanzien van de liberalisering van 
de handel, om de voorwaarden te scheppen 
voor een eerlijke internationale 
concurrentie,

Or. fr

Amendement 13
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat bilaterale
betrekkingen bij uitstek het kader zijn 
geworden voor het nastreven van deze 
beleidsdoelstellingen, aangezien de 
vooruitzichten op de invoering van 
multilaterale regels met betrekking tot de 
koppeling tussen handel, werk en milieu in 
het kader van de WTO niet erg gunstig 
zijn,

D. overwegende dat de verdediging van 
deze doelstellingen een prioriteit moet zijn 
in de bilaterale onderhandelingen, 
aangezien de vooruitzichten op de 
invoering van multilaterale regels met 
betrekking tot de koppeling tussen handel, 
werk en milieu in het kader van de WTO 
niet erg gunstig zijn,

Or. fr



AM\833724NL.doc 9/40 PE450.633v01-00

NL

Amendement 14
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er vele redenen zijn 
om bepalingen over de mensenrechten en 
sociale en milieunormen op te nemen in
internationale handelsovereenkomsten, van 
de wil om een eerlijke en rechtvaardige 
handel in te voeren en gelijke 
handelsvoorwaarden ("level playing field") 
te scheppen, tot het meer normatieve 
streven om de universele waarden van de 
Europese Unie te beschermen en een 
coherent Europees beleid te voeren,

F. overwegende dat er vele redenen zijn 
om bepalingen over de mensenrechten en 
sociale en milieunormen op te nemen in 
internationale handelsovereenkomsten, van 
de wil om een eerlijke en rechtvaardige 
handel in te voeren en gelijke 
handelsvoorwaarden ("level playing field") 
te scheppen, tot het meer normatieve 
streven om de universele waarden die 
worden gedragen door de Europese Unie 
te beschermen en een coherent Europees 
beleid te voeren,

Or. fr

Amendement 15
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon opnieuw bevestigt dat het externe 
optreden van de Europese Unie, waarvan 
de handelspolitiek een onderdeel vormt, 
door dezelfde beginselen wordt geleid als 
die welke ten grondslag liggen aan de 
oprichting van de Unie; overwegende dat 
het Europees sociaal model, waarin 
duurzame economische groei 
gecombineerd wordt met betere arbeids- en 
levensomstandigheden, tevens als model 
voor andere partners kan dienen; 
overwegende dat de 

G. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon opnieuw bevestigt dat het externe 
optreden van de Europese Unie, waarvan 
de handelspolitiek een onderdeel vormt, 
moet worden vormgegeven in samenhang 
met alle doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de doelstellingen op sociaal 
gebied, op milieugebied en op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking;
overwegende dat het Europees sociaal 
model, waarin duurzame economische 
groei gecombineerd wordt met betere 
arbeids- en levensomstandigheden, tevens 
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handelsovereenkomsten tegelijk moeten 
stroken met ander verplichtingen en 
internationale verdragen, die de
verdragsluitende landen volgens de 
aangegane verbintenissen moeten naleven, 
overeenkomstig hun nationale recht,

als model voor andere partners kan dienen; 
overwegende dat de 
handelsovereenkomsten tegelijk moeten 
stroken met ander verplichtingen en 
internationale verdragen, die de 
verdragsluitende landen volgens de 
aangegane verbintenissen moeten naleven, 
overeenkomstig hun nationale recht,

Or. fr

Amendement 16
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende het belang van de 
instandhouding van de in de Europese 
Unie geldende sociale en milieunormen, 
en de naleving ervan door buitenlandse 
ondernemingen die actief zijn in de 
interne markt,

Or. fr

Amendement 17
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat andere landen op 
positieve wijze hebben aangetoond hoe 
sociale normen in 
handelsovereenkomsten kunnen worden 
opgenomen, zoals in het ontwerp-voorstel 
voor een nieuwe handelswet in de VS, of 
in de handelsovereenkomst tussen 
Canada en Peru van 2009, die het publiek 
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in beide landen in staat stelt klachten in te 
dienen over conformiteitskwesties met 
betrekking tot de uitvoering van nationale 
wetgeving ten aanzien van IAO-normen 
met een onafhankelijk deskundigenpanel 
dat zich buigt over deze klachten en dat de 
inbreuk plegende staat kan verplichten 
jaarlijks tot $15 miljoen te storten in een 
samenwerkingsfonds voor de uitvoering 
van relevante programma's om ervoor te 
zorgen dat gesignaleerde problemen 
worden opgelost, waarbij de overeenkomst 
relatief korte termijnen hanteert, 
bijvoorbeeld 30 dagen om te bepalen of 
een inbreuk verband houdt met handel 
(artikel 15, lid 1, onder b).

Or. en

Amendement 18
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het stelsel van 
algemene preferenties de naleving van de 
internationale arbeidsvoorschriften via
aanvullende tariefpreferenties beoogt te 
bevorderen, overwegende dat het stelsel 
van algemene preferenties de naleving van 
de internationale arbeidsvoorschriften via 
aanvullende tariefpreferenties beoogt te 
bevorderen, en dat niet-naleving van deze 
voorwaarden kan leiden tot opschorting 
van de handelsregeling,

I. overwegende dat het stelsel van 
algemene preferenties afhankelijk gesteld 
is van de eerbiediging van de beginselen 
van de internationale 
mensenrechtenverdragen en de naleving 
van de belangrijkste arbeidsvoorschriften 
door de begunstigde landen en dat het een 
speciale regeling bevat van aanvullende 
tariefpreferenties ter bevordering van de 
ratificatie en daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van belangrijke 
internationale verdragen inzake 
mensenrechten en arbeidsvoorwaarden, 
milieubescherming en goed bestuur; en 
dat niet-naleving van de voorwaarden kan 
leiden tot opschorting van de 
handelsregeling,

Or. en
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Amendement 19
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het stelsel van 
algemene preferenties de naleving van de 
internationale arbeidsvoorschriften via 
aanvullende tariefpreferenties beoogt te 
bevorderen, en dat niet-naleving van deze 
voorwaarden kan leiden tot opschorting 
van de handelsregeling,

I. overwegende dat het stelsel van 
algemene preferenties de naleving van de 
internationale normen op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden, mensenrechten, 
milieubescherming en de beginselen van 
goed bestuur meer beoogt te bevorderen 
via aanvullende tariefpreferenties, en dat 
niet-naleving van deze normen kan leiden 
tot opschorting van de handelsregeling,

Or. fr

Amendement 20
William (The Earl of) Dartmouth

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. Niettegenstaande het onderstaande 
zijn internationale handelsbetrekkingen 
niet een passend mechanisme om 
mensenrechten te regelen;

Or. en

Amendement 21
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er daarom op aan dat in de 
toekomstige handelsstrategie van de 
Europese Unie de Europese 
handelsbelangen worden beschermd en 
dat de Unie en haar handelspartners 
wederzijds de clausules inzake de 
mensenrechten en de sociale en 
milieunormen toepassen en nakomen; 
meent dat de Europese Unie zich in haar 
onderhandelingen moet laten leiden door 
een positieve benadering; onderstreept dat 
alle partijen gebaat zijn bij de opname van 
bepalingen met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, met name in bilaterale 
overeenkomsten;

1. dringt er daarom op aan dat in de 
toekomstige handelsstrategie van de 
Europese Unie de handel niet als een doel 
op zich wordt beschouwd, maar als een 
instrument waarmee eerlijke handel kan 
worden bevorderd en met behulp waarvan 
sociale en milieunormen kunnen worden 
ingevoerd en nageleefd in alle 
handelspartners van de EU; meent dat de 
Europese Unie zich in haar 
onderhandelingen moet laten leiden door 
een positieve maar ook juridisch bindende
benadering; onderstreept dat alle partijen 
gebaat zijn bij de opname van bepalingen 
met betrekking tot duurzame ontwikkeling, 
met name in bilaterale overeenkomsten;

Or. fr

Amendement 22
Joe Higgins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er daarom op aan dat in de 
toekomstige handelsstrategie van de 
Europese Unie de Europese 
handelsbelangen worden beschermd en 
dat de Unie en haar handelspartners 
wederzijds de clausules inzake de 
mensenrechten en de sociale en 
milieunormen toepassen en nakomen; 
meent dat de Europese Unie zich in haar 
onderhandelingen moet laten leiden door 
een positieve benadering; onderstreept dat 
alle partijen gebaat zijn bij de opname van 
bepalingen met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, met name in bilaterale 
overeenkomsten;

1. dringt er daarom op aan dat in de 
toekomstige handelsstrategie van de 
Europese Unie en die van haar 
handelspartners wederzijds de clausules 
inzake de mensenrechten en de sociale en 
milieunormen zullen worden toegepast en 
nagekomen; meent dat de Europese Unie 
zich in haar onderhandelingen moet laten 
leiden door een positieve benadering; 
onderstreept dat alle partijen gebaat zijn bij 
de opname van bepalingen met betrekking 
tot duurzame ontwikkeling, met name in 
bilaterale overeenkomsten;
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Or. en

Amendement 23
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er daarom op aan dat in de 
toekomstige handelsstrategie van de 
Europese Unie de Europese 
handelsbelangen worden beschermd en 
dat de Unie en haar handelspartners 
wederzijds de clausules inzake de 
mensenrechten en de sociale en 
milieunormen toepassen en nakomen; 
meent dat de Europese Unie zich in haar 
onderhandelingen moet laten leiden door 
een positieve benadering; onderstreept dat 
alle partijen gebaat zijn bij de opname van 
bepalingen met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, met name in bilaterale 
overeenkomsten;

1. dringt er daarom op aan dat in de 
toekomstige handelsstrategie van de 
Europese Unie de clausules inzake de 
mensenrechten en de sociale en 
milieunormen zullen worden toegepast en 
nagekomen en dat de Unie en haar 
handelspartners wederzijds de clausules 
inzake de mensenrechten en de sociale en 
milieunormen toepassen en nakomen; 
meent dat de Europese Unie zich in haar 
onderhandelingen moet laten leiden door 
een krachtige aanpak; onderstreept dat alle 
partijen gebaat zijn bij de opname van 
bepalingen met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, met name in bilaterale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 24
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst er eens te meer op dat het 
gemeenschappelijke handelsbeleid van de 
Europese Unie een instrument is in dienst 
van de algemene doelstellingen van de 
Unie en dat het overeenkomstig artikel 
207 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie ten uitvoer 
moet worden gelegd "op basis van de 
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beginselen en doelstellingen van het 
externe optreden van de Unie", en dat het 
volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie met name 
moet bijdragen "tot de vrede, de 
veiligheid, de duurzame ontwikkeling van 
de aarde, de solidariteit en het wederzijds 
respect tussen de volkeren, de vrije en 
eerlijke handel, de uitbanning van 
armoede en de bescherming van de 
mensenrechten, in het bijzonder de 
rechten van het kind, alsook tot de strikte 
eerbiediging en ontwikkeling van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
inachtneming van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties";

Or. fr

Amendement 25
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) stelt voor een comité handel en arbeid 
op te richten in de WTO, naar het 
voorbeeld van het comité handel en milieu;

b) stelt voor een comité handel en arbeid 
op te richten in de WTO, naar het 
voorbeeld van het comité handel en milieu; 
en dringt er op aan dat beide comités een 
duidelijk omschreven opdracht krijgen en 
tastbare invloed hebben;

Or. en

Amendement 26
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – letter d



PE450.633v01-00 16/40 AM\833724NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

d) stelt voor dat er een beroepsprocedure 
bij de ILO mogelijk is wanneer een 
lidstaat van de WTO oordeelt dat een 
besluit van de WTO-geschillencommissie 
besluiten van de ILO over de naleving van 
arbeidsverdragen ter discussie stelt;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Joe Higgins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er in dit verband op aan dat 
in alle handelsovereenkomsten verplicht 
wordt gesteld dat alle partijen ten minste 
de belangrijkste verdragen van de IAO-
verklaring inzake fundamentele rechten 
en beginselen moeten hebben 
geratificeerd en daadwerkelijk hebben 
geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. bevestigt opnieuw dat handel de 
duurzame ontwikkeling in al haar 
dimensies zou moeten bevorderen, en 
erkent dat de belangrijkste IAO-
arbeidsnormen en de IAO-agenda inzake 



AM\833724NL.doc 17/40 PE450.633v01-00

NL

waardig werk van positieve invloed 
kunnen zijn op economische efficiëntie, 
innovatie en productiviteit, en benadrukt 
de waarde van grotere samenhang tussen 
het handelsbeleid enerzijds, en het 
werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid 
anderzijds;

Or. en

Amendement 29
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. bevestigt opnieuw dat de doelstellingen 
inzake handhaving en bescherming van een 
open en niet-discriminerend handelsstelsel 
enerzijds, en de doelstellingen inzake 
milieubescherming en bevordering van 
duurzame ontwikkeling anderzijds elkaar 
wederzijds moeten versterken; onderstreept 
dat de lidstaten overeenkomstig artikel 20 
van de GATT handelsmaatregelen kunnen 
nemen ter bescherming van het milieu, 
mits zij deze niet misbruiken voor 
protectionistische doeleinden;

5. bevestigt opnieuw dat de doelstellingen 
inzake handhaving en bescherming van een 
open en niet-discriminerend handelsstelsel 
enerzijds, en de doelstellingen inzake 
milieubescherming en bevordering van 
duurzame ontwikkeling anderzijds elkaar 
wederzijds moeten versterken; onderstreept 
dat de lidstaten overeenkomstig artikel 20 
van de GATT handelsmaatregelen kunnen 
nemen ter bescherming van het milieu, 
mits deze niet worden getroffen voor 
arbitraire of ongerechtvaardigde 
discriminatoire doeleinden;

Or. fr

Amendement 30
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. bevestigt opnieuw dat de doelstellingen 
inzake handhaving en bescherming van een 

5. bevestigt opnieuw dat de doelstellingen 
inzake handhaving en bescherming van een 
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open en niet-discriminerend handelsstelsel 
enerzijds, en de doelstellingen inzake 
milieubescherming en bevordering van 
duurzame ontwikkeling anderzijds elkaar 
wederzijds moeten versterken; onderstreept 
dat de lidstaten overeenkomstig artikel 20 
van de GATT handelsmaatregelen kunnen 
nemen ter bescherming van het milieu, 
mits zij deze niet misbruiken voor 
protectionistische doeleinden;

open en niet-discriminerend handelsstelsel 
enerzijds, en de doelstellingen inzake 
milieubescherming en bevordering van 
duurzame ontwikkeling anderzijds elkaar 
wederzijds moeten versterken; onderstreept 
dat de lidstaten overeenkomstig artikel 20 
van de GATT handelsmaatregelen kunnen 
nemen ter bescherming van het milieu, en 
moedigt de lidstaten aan deze bepaling 
volledig te benutten;

Or. en

Amendement 31
Joe Higgins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt erop aan dat hoofdstukken 
over "mensenrechten" en "duurzame 
ontwikkeling" in 
vrijhandelsovereenkomsten dezelfde 
bindende werking hebben als de 
bepalingen inzake markttoegang, en 
dringt erop aan dat dergelijke 
overeenkomsten vervolgens door alle 
lidstaten moeten worden geratificeerd;

Or. en

Amendement 32
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over het werk van het WTO-
comité handel en milieu, dat een belangrijk 
forum is voor verdere integratie en 

6. is verheugd over het bestaan van het 
WTO-comité handel en milieu, dat een 
belangrijk forum moet zijn voor verdere 
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verdieping van de koppeling tussen milieu 
en handel;

integratie en verdieping van de koppeling 
tussen milieu en handel; spreekt de hoop 
uit dat de rol van het comité en zijn 
werkzaamheden zullen evolueren om op 
een positieve manier de belangrijkste 
uitdagingen op het gebied van handel en 
milieu waar de internationale 
gemeenschap zich voor geplaatst ziet, het 
hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 33
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over het werk van het WTO-
comité handel en milieu, dat een belangrijk 
forum is voor verdere integratie en 
verdieping van de koppeling tussen milieu 
en handel;

6. is verheugd over het werk van het WTO-
comité handel en milieu, dat met een 
duidelijker omschreven opdracht en meer 
verantwoordelijkheid een belangrijk forum 
zou kunnen worden voor verdere 
integratie en verdieping van de koppeling 
tussen milieu en handel;

Or. en

Amendement 34
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het belang van een betere 
toegang tot groene goederen en 
technologieën om de doelstellingen van 
een duurzame ontwikkeling te realiseren en 
verzoekt alle onderhandelende partijen zich 
nog meer in te spannen voor een snelle 

7. wijst op het belang van een betere 
toegang tot groene goederen en 
technologieën om de doelstellingen van 
een duurzame ontwikkeling te realiseren en 
verzoekt alle onderhandelende partijen zich 
nog meer in te spannen voor een snelle 
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afronding van de onderhandelingen over de 
vermindering of opheffing van tarifaire en 
niet-tarifaire barrières voor milieugoederen 
en –diensten, om de groeikansen voor de 
Europese bedrijven te bevorderen;

afronding van de onderhandelingen over de 
vermindering of opheffing van tarifaire en 
niet-tarifaire barrières voor milieugoederen 
en –diensten, om nieuwe vormen van 
werkgelegenheidsbeleid en het creëren 
van banen die voldoen aan de IAO-
normen inzake waardig werk en de 
groeikansen voor de Europese industrie en 
het Europese MKB te bevorderen;

Or. en

Amendement 35
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het belang van een betere 
toegang tot groene goederen en 
technologieën om de doelstellingen van 
een duurzame ontwikkeling te realiseren en 
verzoekt alle onderhandelende partijen zich 
nog meer in te spannen voor een snelle 
afronding van de onderhandelingen over de 
vermindering of opheffing van tarifaire en 
niet-tarifaire barrières voor milieugoederen 
en -diensten, om de groeikansen voor de 
Europese bedrijven te bevorderen;

7. wijst op het belang van een betere 
toegang tot groene goederen en 
technologieën om de doelstellingen van 
een duurzame ontwikkeling te realiseren en 
verzoekt alle onderhandelende partijen zich 
nog meer in te spannen voor een snelle 
afronding van de onderhandelingen over de 
vermindering of opheffing van tarifaire en 
niet-tarifaire barrières voor milieugoederen 
en -diensten;

Or. en

Amendement 36
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op de noodzaak vorderingen te 
boeken in de onderhandelingen over de 

8. wijst op de noodzaak vorderingen te 
boeken in de onderhandelingen over de 
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andere punten van artikel 31 van de 
verklaring van Doha met betrekking tot de 
relatie tussen de bestaande WTO-regels en 
de specifieke handelsverplichtingen in de 
multilaterale milieuakkoorden (MMA), en 
een nauwere samenwerking te bevorderen 
tussen de secretariaten van de MMA en de 
WTO-comités, hetgeen essentieel voor een 
samenhangende ontwikkeling van 
handelsstelsels en milieuregelingen;

andere punten van artikel 31 van de 
verklaring van Doha met betrekking tot de 
relatie tussen de bestaande WTO-regels en 
de specifieke handelsverplichtingen in de 
multilaterale milieuakkoorden (MMA), en 
een nauwere samenwerking te bevorderen 
tussen de secretariaten van de MMA en de 
WTO-comités, hetgeen essentieel voor een 
samenhangende ontwikkeling van 
handelsstelsels en milieuregelingen, en de 
MMA waarnemersstatus te verlenen bij de 
WTO-werkzaamheden, alsmede het recht 
hun mening te geven alvorens WTO-
regels worden gewijzigd en alvorens de 
instantie voor geschillenbeslechting van 
de WTO een definitief oordeel velt;

Or. en

Amendement 37
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat een multilateraal akkoord 
tussen de grootste CO2-producenten het 
beste instrument is om de negatieve 
externe milieueffecten met betrekking tot 
CO2 in de kosten door te berekenen, maar 
dat zo'n akkoord waarschijnlijk niet 
haalbaar is in de nabije toekomst; is 
daarom van mening dat de Europese Unie 
de mogelijkheden om adequate milieu-
instrumenten in te voeren moet blijven 
onderzoeken, met name een mechanisme 
voor doorberekening van CO2-kosten, dat 
enerzijds de mogelijkheid creëert om met 
inachtneming van de WTO-regels het 
risico te bestrijden van verplaatsing van 
CO2-emissies naar landen die niet 
dezelfde reductiedoelstellingen voor 
broeikasgasemissies nastreven als de 
Unie, en dat anderzijds een hefboom kan 

9. meent dat een multilateraal akkoord 
tussen de grootste CO2-producenten het
beste instrument is om de negatieve 
externe milieueffecten met betrekking tot 
CO2 in de kosten door te berekenen, maar 
dat zo'n akkoord waarschijnlijk niet 
haalbaar is in de nabije toekomst;
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vormen in de internationale besprekingen 
om alle landen te stimuleren vaste 
verbintenissen op dit gebied aan te gaan;

Or. en

Amendement 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat een multilateraal akkoord 
tussen de grootste CO2-producenten het 
beste instrument is om de negatieve 
externe milieueffecten met betrekking tot 
CO2 in de kosten door te berekenen, maar 
dat zo'n akkoord waarschijnlijk niet 
haalbaar is in de nabije toekomst; is 
daarom van mening dat de Europese Unie 
de mogelijkheden om adequate milieu-
instrumenten in te voeren moet blijven 
onderzoeken, met name een mechanisme 
voor doorberekening van CO2-kosten, dat 
enerzijds de mogelijkheid creëert om met 
inachtneming van de WTO-regels het 
risico te bestrijden van verplaatsing van 
CO2-emissies naar landen die niet 
dezelfde reductiedoelstellingen voor 
broeikasgasemissies nastreven als de 
Unie, en dat anderzijds een hefboom kan 
vormen in de internationale besprekingen 
om alle landen te stimuleren vaste 
verbintenissen op dit gebied aan te gaan;

9. meent dat een multilateraal akkoord over 
het klimaat het beste instrument is om de 
negatieve externe milieueffecten met 
betrekking tot CO2 in de kosten door te 
berekenen, maar dat zo'n akkoord 
waarschijnlijk niet haalbaar is in de nabije 
toekomst; is daarom van mening dat de 
Europese Unie de mogelijkheden om, voor 
de industriesectoren waarvan aangetoond 
is dat zij een risico lopen op 
koolstoflekkage, adequate milieu-
instrumenten in te voeren moet blijven 
onderzoeken, met name een mechanisme 
voor doorberekening van CO2-kosten, met 
inachtneming van de WTO-regels en in 
combinatie met de handel in 
broeikasgasemissierechten van de EU 
ETS; wijst erop dat kosteloze toekenning 
van quota kan leiden tot onredelijke 
winsten en ondernemingen niet 
verhindert (een deel van) hun productie te 
verplaatsen als de quota niet worden 
geschrapt bij gehele of gedeeltelijke 
verplaatsing;

Or. fr
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Amendement 39
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie een 
internationaal debat aan te gaan over de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader inzake verantwoordelijkheden 
en verplichtingen van bedrijven met 
betrekking tot de mensenrechten;

Or. en

Amendement 40
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie, maar herinnert eraan dat er 
nog grote uitdagingen zijn als het gaat om 
toezicht op en uitvoering van deze 
clausules; verklaart nogmaals dat deze 
clausules eveneens moeten worden 
opgenomen in alle handels- en 
sectorovereenkomsten, met een duidelijk 
en concreet overlegmechanisme, naar het 
voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; is verheugd 
over het feit dat een dergelijke clausule is 
opgenomen in de 
vrijhandelsovereenkomst met Colombia;

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie, maar herinnert eraan dat er 
nog grote uitdagingen zijn als het gaat om 
toezicht op en uitvoering van deze 
clausules; verklaart nogmaals dat deze 
clausules eveneens moeten worden 
opgenomen in alle handels- en 
sectorovereenkomsten, met een duidelijk 
en concreet overlegmechanisme, naar het 
voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; betreurt in dit 
verband de gemiste kans ten aanzien van 
de multilaterale handelsovereenkomst met 
Colombia en Peru waar in plaats daarvan 
slechts een standaard 
mensenrechtenclausule in was 
opgenomen; en verzoekt de partijen deze 
clausule uitdrukkelijk op te waarderen en 
te voorzien van een toezichtmechanisme 



PE450.633v01-00 24/40 AM\833724NL.doc

NL

alvorens de overeenkomst ter goedkeuring 
voor te leggen aan het Parlement;

Or. en

Amendement 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie, maar herinnert eraan dat er 
nog grote uitdagingen zijn als het gaat om 
toezicht op en uitvoering van deze 
clausules; verklaart nogmaals dat deze 
clausules eveneens moeten worden 
opgenomen in alle handels- en 
sectorovereenkomsten, met een duidelijk 
en concreet overlegmechanisme, naar het 
voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; is verheugd 
over het feit dat een dergelijke clausule is 
opgenomen in de 
vrijhandelsovereenkomst met Colombia;

11. steunt krachtig de praktijk van opname
van juridisch bindende clausules inzake 
mensenrechten in internationale 
overeenkomsten van de Europese Unie, 
maar herinnert eraan dat er nog grote 
uitdagingen zijn als het gaat om toezicht op 
en uitvoering van deze clausules; verklaart 
nogmaals dat deze clausules eveneens 
moeten worden opgenomen in alle handels-
en sectorovereenkomsten, met een 
duidelijk en concreet overlegmechanisme, 
naar het voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou;

Or. fr

Amendement 42
Jan Zahradil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie, maar herinnert eraan dat 

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie en het toezicht op de 
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er nog grote uitdagingen zijn als het gaat 
om toezicht op en uitvoering van deze 
clausules; verklaart nogmaals dat deze 
clausules eveneens moeten worden 
opgenomen in alle handels- en 
sectorovereenkomsten, met een duidelijk 
en concreet overlegmechanisme, naar het 
voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; is verheugd 
over het feit dat een dergelijke clausule is 
opgenomen in de vrijhandelsovereenkomst
met Colombia;

uitvoering van deze clausules; verklaart 
nogmaals dat deze clausules eveneens 
moeten worden opgenomen in alle handels-
en sectorovereenkomsten, met een 
duidelijk en concreet overlegmechanisme, 
naar het voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; is verheugd 
over het feit dat een dergelijke clausule is 
opgenomen in de multilaterale
handelsovereenkomst tussen de EU,
Colombia en Peru;

Or. en

Amendement 43
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie, maar herinnert eraan dat er 
nog grote uitdagingen zijn als het gaat om 
toezicht op en uitvoering van deze 
clausules; verklaart nogmaals dat deze 
clausules eveneens moeten worden 
opgenomen in alle handels- en 
sectorovereenkomsten, met een duidelijk 
en concreet overlegmechanisme, naar het 
voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; is verheugd 
over het feit dat een dergelijke clausule is 
opgenomen in de vrijhandelsovereenkomst
met Colombia;

11. steunt krachtig de praktijk van opname 
van clausules inzake mensenrechten in 
internationale overeenkomsten van de 
Europese Unie, maar herinnert eraan dat er 
nog grote uitdagingen zijn als het gaat om 
toezicht op en uitvoering van deze 
clausules; verklaart nogmaals dat deze 
clausules eveneens moeten worden 
opgenomen in alle handels- en 
sectorovereenkomsten, met een duidelijk 
en concreet overlegmechanisme, naar het 
voorbeeld van artikel 96 van de 
Overeenkomst van Cotonou; is verheugd 
over het feit dat een dergelijke clausule is 
opgenomen in de multilaterale 
handelsovereenkomst tussen de Europese 
Unie, Colombia en Peru.

Or. fr
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Amendement 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat dezelfde benadering 
inzake een systematische opname moet 
worden gevolgd ten aanzien van de 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling 
in bilaterale overeenkomsten; is echter van 
mening dat de eisen met betrekking tot de 
toepassing van normen van land tot land, 
al naargelang hun economische situatie, 
kunnen variëren en dat een geleidelijke 
en flexibele toepassing noodzakelijk is, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteit van de partner in de 
onderhandelingen;

12. wijst erop dat dezelfde benadering 
inzake een systematische opname moet 
worden gevolgd ten aanzien van de 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling 
in bilaterale overeenkomsten;

Or. fr

Amendement 45
Joe Higgins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. veroordeelt de sluiting van een 
vrijhandelsovereenkomst met Colombia 
omdat deze strijdig is met de bevordering 
van de mensenrechten aangezien het 
stakingsrecht in Colombia uiterst beperkt 
is en aangezien tweederde van alle 
vakbondsactivisten die jaarlijks worden 
vermoord in de wereld worden vermoord 
in Colombia – meer dan 500 sinds 2002;

Or. en
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Amendement 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie, rekening 
houdend met bovengenoemde 
doelstellingen, in alle 
vrijhandelsovereenkomsten waarover zij 
met derde landen onderhandelt, een reeks 
sociale en milieunormen op te nemen, 
waaronder:
a) een lijst van de minimumnormen die 
door alle handelspartners van de EU 
moeten worden nageleefd. Op sociaal 
gebied moeten deze normen 
overeenstemmen met de acht belangrijkste 
verdragen van de IAO (ILO Core Labour 
Standards) als vermeld in de IAO-
verklaring inzake fundamentele rechten 
en beginselen op de werkplek (1998). 
Voor de geïndustrialiseerde landen komen 
hier nog de vier prioritaire IAO-verdragen 
bij (ILO Priority Conventions). Op 
milieugebied en op het gebied van de 
mensenrechten moet de minimumnorm 
overeenstemmen met de lijst van 
verdragen inzake milieu en goed bestuur, 
als bepaald in de Europese verordening 
inzake het stelsel van algemene 
tariefpreferenties.
b) een lijst aanvullende verdragen die
geleidelijk en met de nodige flexibiliteit 
ten uitvoer moeten worden gelegd, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
van de economische, sociale en 
milieusituatie van het betrokken 
partnerland. Op sociaal gebied moet het 
einddoel overeenstemmen met de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
Agenda voor waardig werk van de IAO.

Or. fr
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Amendement 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat onder naleving van 
deze normen moet worden verstaan 
ratificatie van de normen, omzetting 
ervan in nationaal recht en 
daadwerkelijke handhaving op het gehele 
nationale grondgebied;

Or. fr

Amendement 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten koppeling van 
liberalisering aan voorwaarden kan worden 
overwogen, zoals versnelling van het 
tijdschema voor afschaffing van tarieven of 
toegang tot een aanvullende markt, al 
naargelang milieu- en sociale normen wel
of niet worden nageleefd;

13. wijst erop dat in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten koppeling van 
liberalisering aan voorwaarden moet
worden overwogen, zoals versnelling van 
het tijdschema voor afschaffing van 
tarieven of toegang tot een aanvullende 
markt, al naargelang milieu- en sociale 
normen worden nageleefd;

Or. fr

Amendement 49
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beveelt aan dat, wanneer er een 
hoofdstuk over duurzaamheid wordt 
opgenomen in een handelsovereenkomst 
met de EU, de partijen dienen te streven 
naar
a) het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling door een versterkte 
coördinatie en integratie van 
arbeidsmarktbeleid, milieubeleid en 
handelsbeleid en maatregelen;
b) het bevorderen van dialoog en 
samenwerking tussen de partijen om hun 
handelsbetrekkingen en hun economische 
betrekkingen te ontwikkelen en te 
verbeteren op een wijze die recht doet aan 
de maatregelen en normen op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden en 
milieubescherming;
c) betere naleving en handhaving van 
multilaterale overeenkomsten en 
nationale wetgeving op arbeid- en 
milieugebied;
d) optimaal gebruik van de instrumenten 
voor betere regelgeving op het gebied van 
handel, arbeid en milieu, zoals 
effectbeoordelingen en raadpleging van 
belanghebbenden, en ernaar te streven 
bedrijven, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en burgers 
aan te moedigen praktijken te ontwikkelen 
en toe te passen die bijdragen tot de 
verwezenlijking van duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen;
e) het bevorderen van 
publieksraadpleging en -deelname aan 
het debat over onderwerpen betreffende 
duurzame ontwikkeling die in het kader 
van deze overeenkomst te berde komen en 
aan de opstelling van de relevante 
nationale wetgeving en het relevante 
nationale beleid;
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Or. en

Amendement 50
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. eist dat in het hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling in toekomstige 
handelsovereenkomsten met de EU iedere 
partij zal worden verplicht tot
a) ratificatie, voorzover zij dit nog niet 
heeft gedaan, en daadwerkelijk omzetting 
in haar wetgeving en praktijk, op haar 
gehele grondgebied, van de respectieve 
fundamentele IAO-verdragen inzake: I. 
vrijheid van vergadering en 
daadwerkelijke erkenning van het recht
op collectieve onderhandelingen; II. 
afschaffing van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid; III. de 
daadwerkelijke afschaffing van 
kinderarbeid; en IV. de afschaffing van 
discriminatie in arbeid en beroep.
b) ratificatie, voorzover zij dit nog niet 
heeft gedaan, en daadwerkelijke 
omzetting in haar wetgeving en praktijk, 
op haar gehele grondgebied, van de 
respectieve fundamentele IAO-verdragen 
inzake arbeidsinspectie, tripartiet overleg 
en werkgelegenheidsbeleid.
c) ratificatie, voorzover zij dit nog niet 
heeft gedaan, en daadwerkelijke 
omzetting in haar wetgeving en praktijk, 
op haar gehele grondgebied, van de 
respectieve fundamentele IAO-verdragen 
inzake I. aanvaardbare minimale 
arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon 
en betaalde overuren, voor 
loontrekkenden, met inbegrip van hen die 
niet onder collectieve overeenkomsten 
vallen; II. de voorkoming van 



AM\833724NL.doc 31/40 PE450.633v01-00

NL

beroepsgebonden letsels en beroepsziekten 
en compensatie ingeval van dergelijke 
letsels en ziekten; en, III. non-
discriminatie met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden voor migrerende 
werknemers.
d) inzet, overeenkomstig de vier 
strategische doelstellingen van de IAO-
agenda inzake waardig werk, voor 
naleving, bevordering en verwezenlijking 
van fundamentele beginselen en rechten 
op het werk en internationale 
arbeidsnormen; werkgelegenheid en 
inkomstenmogelijkheden; sociale 
bescherming en sociale zekerheid; en 
sociale dialoog en tripartiet overleg;

Or. en

Amendement 51
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) is verheugd over de onderzoeken naar 
de effecten op een duurzame ontwikkeling, 
maar is van mening dat deze ook moeten 
worden uitgevoerd zodra de overeenkomst 
is gesloten, en niet alleen vooraf, zodat er 
een voortdurende evaluatie plaatsvindt; 
wijst er tevens op dat naar aanleiding van 
de uitkomsten hiervan volledige actie moet 
worden ondernomen,

a) neemt nota van de onderzoeken naar de 
effecten op een duurzame ontwikkeling, 
maar is van mening dat deze ook moeten 
worden uitgevoerd vóór, tijdens en na de 
onderhandelingen, zodat er een 
voortdurende evaluatie plaatsvindt; wijst er 
tevens op dat naar aanleiding van de 
uitkomsten hiervan volledige actie moet 
worden ondernomen, is tevens van mening 
dat de onderhandelaars meer rekening 
zouden moeten houden met de prioriteiten 
en de aandachtspunten die er uit deze 
onderzoeken naar voren komen,

Or. fr
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Amendement 52
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent weliswaar dat het hoofdstuk 
over duurzame ontwikkeling in bilaterale 
overeenkomsten die momenteel in 
onderhandeling zijn dwingend is, maar 
meent dat het nog aangescherpt kan 
worden als het uitgebreid wordt met:

Schrappen

a) een klachtenprocedure die openstaat 
voor de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld,
b) een beroepsprocedure bij een 
onafhankelijk orgaan voor oplossing van 
geschillen, zoals panels van deskundigen 
die worden geselecteerd op basis van hun 
deskundigheid inzake mensenrechten, 
arbeidsrecht en milieurecht, en wier 
aanbevelingen deel moeten uitmaken van 
een nauwkeurig omschreven procedure, 
met bepalingen voor de uitvoering 
hiervan,
c) een beroepsmechanisme voor de 
oplossing van geschillen, op identieke 
wijze als voor de andere onderdelen van 
de overeenkomst, waarin voorzien is in 
boetes die bedoeld zijn om de situatie op 
de betreffende terreinen te verbeteren;

Or. en

Amendement 53
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) een klachtenprocedure die openstaat a) een klachtenprocedure die openstaat 
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voor de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld;

voor de sociale partners;

Or. de

Amendement 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) een beroepsprocedure bij een 
onafhankelijk orgaan voor oplossing van 
geschillen, zoals panels van deskundigen 
die worden geselecteerd op basis van hun 
deskundigheid inzake mensenrechten, 
arbeidsrecht en milieurecht, en wier 
aanbevelingen deel moeten uitmaken van 
een nauwkeurig omschreven procedure, 
met bepalingen voor de uitvoering hiervan,

b) een beroepsprocedure bij een 
onafhankelijk orgaan voor een snelle en 
doelmatige oplossing van geschillen die 
verband houden met sociale en 
milieuproblemen, zoals panels van 
deskundigen die door beide partijen
worden geselecteerd op basis van hun 
deskundigheid inzake mensenrechten, 
arbeidsrecht en milieurecht, en wier 
aanbevelingen deel moeten uitmaken van 
een nauwkeurig omschreven procedure, 
met bepalingen voor de uitvoering hiervan,

Or. fr

Amendement 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) een beroepsmechanisme voor de 
oplossing van geschillen, op identieke 
wijze als voor de andere onderdelen van de 
overeenkomst, waarin voorzien is in boetes 
die bedoeld zijn om de situatie op de 
betreffende terreinen te verbeteren;

c) een beroepsmechanisme voor de 
oplossing van geschillen, op identieke 
wijze als voor de andere onderdelen van de 
overeenkomst, waarin voorzien is in boetes 
die bedoeld zijn om de situatie op de 
betreffende terreinen te verbeteren, of ten 
minste een tijdelijke opschorting van 
bepaalde handelsvoordelen die in de 
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overeenkomst zijn voorzien bij ernstige 
schending van bovengenoemde normen;

Or. fr

Amendement 56
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te doen naar een substantiële verbetering 
van de rechtspositie van slachtoffers die 
klagen over schendingen van de 
mensenrechten door 
dochterondernemingen van in de EU 
gevestigde bedrijven en ervoor te zorgen 
dat zij toegang hebben tot de rechter en 
een adequate vergoeding;

Or. en

Amendement 57
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. eist dat in het hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling in toekomstige 
handelsovereenkomsten met de EU, in 
een artikel wordt bepaald dat:
a) de partijen erkennen dat het ongepast 
is de handel of directe buitenlandse 
investeringen aan te moedigen door het 
beschermingsniveau zoals vastgelegd in 
nationale wetgeving en normen, te 
verlagen.
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b) een partij niet mag nalaten haar 
arbeidswetgeving daadwerkelijk te 
handhaven door een aanhoudende of 
terugkerende handelswijze of het 
ontbreken daarvan, die gevolgen heeft 
voor de handel tussen de partijen of 
directe investeringen in het buitenland
c) een partij het in haar wetgeving 
vastgelegde beschermingsniveau niet mag 
afzwakken of verlagen om handel of 
investeringen aan te moedigen, door niet 
vast te houden aan of uitzonderingen toe 
te staan op, of door aan te bieden niet vast 
te houden aan of uitzonderingen toe te 
staan op haar wet- en regelgeving of 
normen op een wijze die gevolgen heeft 
voor de handel of de investeringen tussen 
de partijen.
d) een partij niet mag nalaten haar 
arbeidswetgeving daadwerkelijk te 
handhaven zoals zij in internationale 
afspraken over mensenrechten heeft 
toegezegd indien andere bepalingen van 
deze overeenkomst botsen met deze 
afspraken;

Or. en

Amendement 58
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. eist dat in het hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling in toekomstige 
handelsovereenkomsten met de EU, in 
een artikel wordt bepaald dat elke partij 
naleving en daadwerkelijke handhaving 
van haar arbeidswetgeving zal bevorderen 
door gepast overheidsoptreden, zoals: I. 
de oprichting en instandhouding van 
effectieve arbeidsinspectiediensten, met 
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inbegrip van de benoeming en opleiding 
van inspecteurs; II. toezicht op naleving 
en onderzoek van vermoede schendingen, 
met inbegrip van inspecties ter plaatse; 
III. verplichte registratie en rapportage; 
IV. aanmoediging van de oprichting van 
werknemersbestuurscomité's om de 
arbeidsregelgeving op de werkplek aan te 
pakken; V. verlening of aanmoediging 
van bemiddelings-, verzoenings- en 
arbitragediensten; en, VI. het tijdig in 
gang zetten van procedures om passende 
sancties op te leggen of oplossingen te 
vinden voor schendingen van haar 
arbeidswetgeving;

Or. en

Amendement 59
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat in de huidige 
onderhandelingen over een 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada, de voorstellen die Canada in 
januari 2010 heeft gedaan over de rechten 
van werknemers verder gaan dan die van 
de EU en, afgezien van de belangrijkste 
arbeidsnormen, ook betrekking hebben op 
bepalingen inzake minimumloon, 
werktijden, gezondheid en veiligheid op de 
werkplek en non-discriminatie van 
migranten; verzoekt de Commissie positief 
te reageren op de Canadese benadering;

Or. en
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Amendement 60
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de 27 verdragen die 
geratificeerd moeten worden om in 
aanmerking te kunnen komen voor SAP+ 
een unieke verzameling van verdragen over 
de mensenrechten, het arbeidsrecht, 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
vormen; onderstreept dat het SAP+ tot 
dusver een zichtbaar positief effect heeft 
gehad wat betreft de ratificatie van deze 
verdragen, maar minder effect als het gaat 
om de uitvoering ervan, en wil dus meer 
het accent leggen op de flankerende 
maatregelen ter verbetering van het 
uitvoerende vermogen van een land; 

17. is van mening dat de 27 verdragen die 
geratificeerd moeten worden om in 
aanmerking te kunnen komen voor SAP+ 
een unieke verzameling van verdragen over 
de mensenrechten, het arbeidsrecht, 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
vormen; onderstreept dat het SAP+ tot 
dusver een zichtbaar positief effect heeft 
gehad wat betreft de ratificatie van deze 
verdragen, maar minder effect als het gaat 
om de uitvoering ervan, en wil dus meer 
het accent leggen op de flankerende 
maatregelen ter verbetering van het 
uitvoerende vermogen van een land; is 
tevens van mening dat de Commissie, 
omwille van de geloofwaardigheid van het 
SAP+, stelselmatig onderzoeken moet 
instellen en zo nodig de preferenties moet 
schrappen, als tekenen er op wijzen dat 
bepaalde landen zich niet aan de 27 
verdragen houden;

Or. fr

Amendement 61
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de 27 verdragen die 
geratificeerd moeten worden om in 
aanmerking te kunnen komen voor SAP+ 
een unieke verzameling van verdragen over 
de mensenrechten, het arbeidsrecht, 
duurzame ontwikkeling en goed bestuur 

17. is van mening dat de 27 verdragen die 
geratificeerd en daadwerkelijk uitgevoerd
moeten worden om in aanmerking te 
kunnen komen voor SAP+ een unieke 
verzameling van verdragen over normen 
betreffende mensenrechten, arbeidsrecht, 
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vormen; onderstreept dat het SAP+ tot 
dusver een zichtbaar positief effect heeft 
gehad wat betreft de ratificatie van deze 
verdragen, maar minder effect als het gaat 
om de uitvoering ervan, en wil dus meer 
het accent leggen op de flankerende 
maatregelen ter verbetering van het 
uitvoerende vermogen van een land;

milieu en goed bestuur vormen; 
onderstreept dat het SAP+ tot dusver een 
zichtbaar positief effect heeft gehad wat 
betreft de ratificatie van deze verdragen, 
maar minder effect als het gaat om de 
uitvoering ervan, en wil dus meer het 
accent leggen op de flankerende 
maatregelen ter verbetering van het 
uitvoerende vermogen van een land;

Or. en

Amendement 62
Kader Arif

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de regeling SAP+ de 
criteria om in aanmerking te kunnen 
komen voor deze regeling aan te passen, 
om ervoor te zorgen dat werkelijk de 
armste landen ervan kunnen profiteren, 
en om transparante 
vergelijkingsindicatoren, mechanismes en 
criteria op te stellen voor de toekenning 
en intrekking van preferenties in het 
kader van deze regeling; dringt erop aan 
dat het Europees Parlement volledig bij 
deze herzieningsprocedure wordt 
betrokken; 

19. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de regeling SAP 
(schrapping van de "+") de 
oorsprongregels te vereenvoudigen opdat 
de begunstigde landen van het initiatief 
"Alles behalve wapens" en de regeling 
SAP+ zoveel mogelijk kunnen profiteren 
van de preferenties die hun worden 
toegekend; dringt erop aan dat het 
Europees Parlement volledig bij deze 
herzieningsprocedure wordt betrokken, met 
name ten aanzien van het voorstel van de 
Raad inzake de lijsten van begunstigde 
landen, het instellen van onderzoeken of 
de tijdelijke opschorting van de regeling 
SAP+;

Or. fr

Amendement 63
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de regeling SAP+ de 
criteria om in aanmerking te kunnen 
komen voor deze regeling aan te passen, 
om ervoor te zorgen dat werkelijk de 
armste landen ervan kunnen profiteren, en 
om transparante vergelijkingsindicatoren, 
mechanismes en criteria op te stellen voor 
de toekenning en intrekking van 
preferenties in het kader van deze regeling; 
dringt erop aan dat het Europees Parlement 
volledig bij deze herzieningsprocedure 
wordt betrokken;

19. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de regeling SAP+ de 
criteria om in aanmerking te kunnen 
komen voor deze regeling aan te passen, 
om ervoor te zorgen dat de landen die er 
het meest behoefte aan hebben ervan 
kunnen profiteren, en om transparante 
vergelijkingsindicatoren, mechanismes en 
criteria op te stellen voor de toekenning en 
intrekking van preferenties in het kader van 
deze regeling; dringt erop aan dat het 
Europees Parlement volledig bij deze 
herzieningsprocedure wordt betrokken;

Or. en

Amendement 64
Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijk kader voor 
investeringen, mensenrechtencriteria 
worden ingevoerd, met inbegrip van de 
regelgevingsruimte van het gastland en 
duidelijke verantwoordingsplicht en 
vaststelling van het toepasselijk recht voor 
transnationale ondernemingen; dringt er 
bij de Commissie op aan de bestaande 
bepalingen in de handelshoofdstukken 
van haar overeenkomsten te toetsen en 
deze te herzien indien zij investeringen 
aanmoedigen die tot gevolg hebben dat 
mensenrechtennormen, sociale normen 
en milieunormen worden verlaagd.

Or. en
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