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23.5.2018 A8-0166/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is zich bewust van de twijfel en 

ontevredenheid bij de burgers over de 

impact van het internationale 

handelsbeleid van de EU op hun dagelijks 

leven, in het licht van de toenemende 

sociale ongelijkheid; pleit voor een 

koerswijziging in het internationale 

handelsbeleid van de EU, dat meer 

bepaald moet bijdragen tot een betere 

bescherming van werkgelegenheid en 

sociale rechten en tot een eerlijke 

verdeling van de rijkdom tussen de 

burgers, binnen de EU en tussen de EU 

en derde partnerlanden, en daarnaast een 

constructieve bijdrage moet leveren aan 

de tenuitvoerlegging van de SDG-agenda 

2030 van de VN; verzoekt alle EU-

lidstaten passende en ambitieuze 

maatregelen te nemen om hun 

verplichtingen ten aanzien van een 

doortastende respons op doelstelling 17 na 

te komen en invloed uit te oefenen op de 

strategieën om de andere doelstellingen te 

realiseren, van de uitbanning van 

armoede tot duurzame consumptie en 

productie, alsook industriële 

ontwikkeling, innovatie en infrastructuur, 

plattelandsontwikkeling en het aanpakken 

van milieu-uitdagingen, met inbegrip van 

de klimaatverandering; pleit voor een 
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versterking van de openbare 

dienstverlening, met gedegen aandacht 

voor de volksgezondheid dankzij de 

eerbiediging van het voorzorgsbeginsel, 

alsook de eerbiediging van de culturele 

diversiteit en de menselijke waardigheid, 

inclusief de waardigheid van migranten, 

de bevordering van de vrede en het 

internationale recht, met uitsluiting van 

extraterritoriale maatregelen, en een 

versterking van de dialoog en het overleg 

op multilateraal en internationaal niveau; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. neemt kennis van de toenemende 

economische betekenis van het Aziatisch 

continent en van de geleidelijke 

terugtrekking van de Verenigde Staten op 

handelsgebied, met als gevolg onzekerheid 

voor de internationale handel; neemt tevens 

kennis van de interne kritiek op het 

internationale handelsbeleid en de oproep 

tot eerlijke handel; verzoekt de Commissie 

haar handelsbeleid aan te passen om te 

kunnen inspelen op deze ontwikkelingen 

en blijk te geven van een groter 

reactievermogen en 

verantwoordelijkheidszin, en om 

tegelijkertijd met het oog op deze 

veranderende internationale context een 

strategie op langere termijn te ontwikkelen; 

benadrukt dat binnen deze veranderende 

mondiale context de rol van de EU bij het 

bevorderen van een op waarden gebaseerde 

handelsagenda steeds belangrijker wordt 

voor de Europese burgers; 

2. neemt kennis van de toenemende 

economische macht en invloed van 

verschillende Aziatische landen, 

waaronder China en India, in de 

wereldeconomie, alsook de toenemende 

impact van de ontwikkeling van Afrika en 

Latijns-Amerika, als belangrijke factoren 

in de geglobaliseerde wereld en voor 

welzijn, vrede en stabiliteit in de wereld; 

neemt tevens kennis van de gewijzigde 

strategie van de huidige Amerikaanse 

regering, die derde landen chanteert met 

haar "America first"-strategie door te 

dreigen met een geleidelijke terugtrekking 

op handelsgebied, en die de multilaterale 

handelsstructuren, inclusief het 

mechanisme voor geschillenbeslechting 

van de WTO, destabiliseert, met als gevolg 

onzekerheid voor de internationale handel; 

neemt tevens kennis van de interne kritiek 

op het internationale handelsbeleid en de 

oproep tot eerlijke handel; verzoekt de 

Commissie haar handelsbeleid aan te 

passen om te kunnen inspelen op deze 

ontwikkelingen en blijk te geven van een 

groter reactievermogen en 

verantwoordelijkheidszin, en om 

tegelijkertijd met het oog op deze 

veranderende internationale context een 
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strategie op langere termijn te ontwikkelen; 

benadrukt dat binnen deze veranderende 

mondiale context de rol van de EU bij het 

bevorderen van een op waarden gebaseerde 

handelsagenda steeds belangrijker wordt 

voor de Europese burgers; verzoekt de 

Commissie zich daadwerkelijk en met 

klem te verzetten tegen elke 

extraterritoriale maatregel van de VS of 

van andere partners; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept het groeiende belang 

van diensten, met inbegrip van de 

servitisering van de handel in goederen 

(vorm 5) en digitale diensten, en van e-

handel in het internationale 

handelsverkeer; benadrukt dat de 

desbetreffende internationale regels moeten 

worden versterkt om tastbare voordelen 

voor de consument, betere toegang tot 

buitenlandse markten voor de Europese 

ondernemingen en de naleving van de 

grondrechten, inclusief 

gegevensbescherming en recht op privacy, 

in de hele wereld te waarborgen; wijst erop 

dat over de bescherming van persoonlijke 

gegevens in handelsovereenkomsten niet 

kan worden onderhandeld, is van mening 

dat de digitale rechten van burgers moeten 

worden bevorderd door middel van 

handelsovereenkomsten en herinnert aan 

zijn standpunt inzake 

gegevensbescherming en digitale handel 

zoals opgenomen in zijn resolutie "Naar 

een digitale handelsstrategie"; onderstreept 

dat het handelsbeleid van de EU een 

belangrijke rol kan spelen bij het 

overwinnen van de digitale kloof; spoort de 

Commissie aan vorderingen te boeken ten 

aanzien van de digitale handelsagenda in 

3. onderstreept het groeiende belang 

van diensten, met inbegrip van de 

servitisering van de handel in goederen 

(vorm 5) en digitale diensten, en van e-

handel in het internationale 

handelsverkeer; benadrukt dat de 

desbetreffende internationale regels moeten 

worden versterkt om tastbare voordelen 

voor de consument, betere toegang tot 

buitenlandse markten voor de Europese 

ondernemingen en de naleving van de 

grondrechten, inclusief 

gegevensbescherming en recht op privacy, 

in de hele wereld te waarborgen; wijst erop 

dat over de bescherming van persoonlijke 

gegevens in handelsovereenkomsten niet 

kan worden onderhandeld, is van mening 

dat de digitale rechten van burgers moeten 

worden bevorderd door middel van 

handelsovereenkomsten en herinnert aan 

zijn standpunt inzake 

gegevensbescherming en digitale handel 

zoals opgenomen in zijn resolutie "Naar 

een digitale handelsstrategie"; onderstreept 

dat het handelsbeleid van de EU een 

belangrijke rol kan spelen bij het 

overwinnen van de digitale kloof; spoort de 

Commissie aan vorderingen te boeken ten 

aanzien van de digitale handelsagenda in 
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lopende en toekomstige onderhandelingen 

over vrijhandelsovereenkomsten en in de 

WTO; roept op tot de opneming van 

hoofdstukken over digitale handel in alle 

toekomstige handelsovereenkomsten, met 

inbegrip van de overeenkomsten waar 

momenteel over wordt onderhandeld, en 

herinnert aan het belang om 

ongerechtvaardigde eisen inzake 

gegevenslokalisatie te voorkomen; 

verzoekt de Commissie om een strategie 

voor digitale handel, waarbij rekening 

wordt gehouden met de kansen die deze 

biedt voor kleine en middelgrote 

ondernemingen door de toegang tot de 

wereldmarkten te vergemakkelijken; 

lopende en toekomstige onderhandelingen 

over vrijhandelsovereenkomsten en in de 

WTO; roept op tot de opneming van 

hoofdstukken over digitale handel in alle 

toekomstige handelsovereenkomsten, met 

inbegrip van de overeenkomsten waar 

momenteel over wordt onderhandeld, en 

herinnert aan het belang om 

ongerechtvaardigde eisen inzake 

gegevenslokalisatie te voorkomen; 

verzoekt de Commissie om een strategie 

voor digitale handel, waarbij rekening 

wordt gehouden met de kansen die deze 

biedt voor kleine en middelgrote 

ondernemingen door de toegang tot de 

wereldmarkten te vergemakkelijken, 

alsook met de noodzaak om de negatieve 

gevolgen voor de werkgelegenheid op te 

vangen en buitensporige concentratie van 

de rijkdom uit e-handel te voorkomen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. neemt kennis van de impasse in de 

plurilaterale onderhandelingen over de 

Overeenkomst betreffende de handel in 

diensten (TiSA) en de Overeenkomst 

inzake milieugoederen; verzoekt de Unie 

het initiatief te nemen om beide 

onderhandelingsprocessen opnieuw op 

gang te brengen, in het geval van de 

TiSA-onderhandelingen op basis van het 

standpunt van het Europees Parlement 

inzake TiSA; 

8. neemt kennis van de impasse in de 

plurilaterale onderhandelingen over de 

Overeenkomst betreffende de handel in 

diensten (TiSA) en de Overeenkomst 

inzake milieugoederen; verzoekt de Unie 

het initiatief te nemen om de GATS-

overeenkomst te actualiseren, teneinde het 

hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe 

uitdagingen van de technologische 

veranderingen, samen met alle andere 

staten die partij zijn bij de WTO; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst erop dat verschillende 

vrijhandelsovereenkomsten, bv. de 

handelsovereenkomsten met Canada en 

Ecuador, de DCFTA-bepalingen in de 

associatieovereenkomst EU-Oekraïne en 

verschillende EPO's met Afrikaanse 

landen, volledig of voorlopig in werking 

zijn getreden en dat 

handelsovereenkomsten met Singapore, 

Vietnam en Japan zijn gesloten sinds de 

publicatie van de strategie "Handel voor 

iedereen"; benadrukt dat er meer politieke 

en administratieve steun nodig is om te 

waarborgen dat handelsakkoorden binnen 

een passend tijdschema kunnen worden 

overeengekomen en geratificeerd; steunt 

de lopende procedure voor de 

modernisering van de 

handelsovereenkomsten met Chili en 

Mexico; herinnert aan zijn verzoek om de 

onderhandelingen met Australië en 

Nieuw-Zeeland aan te vatten en daarbij 

zijn standpunten in aanmerking te 

nemen; 

9. wijst erop dat verschillende 

vrijhandelsovereenkomsten, bv. de 

handelsovereenkomsten met Canada en 

Ecuador, de DCFTA-bepalingen in de 

associatieovereenkomst EU-Oekraïne en 

verschillende EPO's met Afrikaanse 

landen, volledig of voorlopig in werking 

zijn getreden en dat 

handelsovereenkomsten met Singapore, 

Vietnam en Japan zijn gesloten sinds de 

publicatie van de strategie "Handel voor 

iedereen"; benadrukt dat er meer politieke 

en administratieve steun nodig is om te 

waarborgen dat handelsakkoorden binnen 

een passend tijdschema kunnen worden 

overeengekomen en geratificeerd; meent 

dat hiertoe ook een grotere betrokkenheid 

van het publiek nodig is, door meer 

transparantie te bieden wat betreft de door 

de Raad vastgestelde richtsnoeren voor de 

verschillende handelsgesprekken, alsook 

de inhoud van lopende onderhandelingen 

en andere geplande handels- en 

investeringsovereenkomsten; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. herinnert eraan dat de Commissie 

meermaals het opstarten van 

onderhandelingen over investeringen met 

Hongkong en Taiwan heeft 

aangekondigd, en verzoekt de Commissie 

de voorbereidende werkzaamheden af te 

ronden om zo spoedig mogelijk een begin 

te kunnen maken met de formele 

onderhandelingen over 

investeringsovereenkomsten; 

Schrappen 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan meer inspanningen te 

leveren, met name met behulp van digitale 

instrumenten, om elke administratieve 

belemmering en onnodige lasten op te 

heffen, om technische vereenvoudiging te 

bevorderen en om ondernemingen te 

ondersteunen bij hun inspanningen om van 

de voordelen van handelsovereenkomsten 

en ‑ instrumenten te genieten; 

25. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan meer inspanningen te 

leveren, met name met behulp van digitale 

instrumenten, om onnodige lasten op te 

heffen, om technische vereenvoudiging te 

bevorderen en om ondernemingen te 

ondersteunen bij hun inspanningen om van 

de voordelen van handelsovereenkomsten 

en ‑ instrumenten te genieten; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. herinnert eraan dat 

handelsovereenkomsten niet in werking 

kunnen treden voor de ratificatie ervan 

door het Europees Parlement, ook in het 

geval van de hoofdstukken over handel in 

associatieovereenkomsten; is van mening 

dat horizontaal de hand moet worden 

gehouden aan de praktijk om de 

instemming van het Parlement af te 

wachten alvorens politiek belangrijke 

overeenkomsten provisorisch toe te passen, 

zoals ook commissaris Malmström in haar 

hoorzitting van 29 september 2014 heeft 

beloofd te zullen doen; 

37. herinnert eraan dat 

handelsovereenkomsten niet in werking 

kunnen treden voor de ratificatie ervan 

door de betrokken parlementen, ook in het 

geval van de hoofdstukken over handel in 

associatieovereenkomsten; is van mening 

dat horizontaal de hand moet worden 

gehouden aan de praktijk om de 

instemming van het Parlement af te 

wachten alvorens politiek belangrijke 

overeenkomsten provisorisch toe te passen, 

zoals ook commissaris Malmström in haar 

hoorzitting van 29 september 2014 heeft 

beloofd te zullen doen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. herinnert eraan dat de Unie over de 

hoogste graad van openstelling ter wereld 

beschikt inzake toegang tot 

overheidsopdrachten; is bezorgd over de 

niet-nakoming door bepaalde partners van 

de bepalingen inzake toegang tot 

overheidsopdrachten ten koste van de 

ondernemingen van de Unie en over de 

uiterst beperkte toegang tot 

overheidsopdrachten in bepaalde derde 

landen; verzoekt de Commissie 

inspanningen te leveren om de toegang tot 

overheidsopdrachten in derde landen te 

vergroten en te overwegen om, onder 

eerbiediging van de bepalingen van de 

Overeenkomst inzake 

overheidsopdrachten, maatregelen te 

nemen tegen derde landen die hun eigen 

ondernemingen voorrang verlenen inzake 

toegang tot overheidsopdrachten; verzoekt 

de Commissie ook gegevens op 

ondernemingsniveau over het gebruik van 

in vrijhandelsovereenkomsten opgenomen 

bepalingen inzake toegang tot 

overheidsopdrachten te verzamelen en te 

publiceren, om beter te begrijpen met 

welke uitdagingen ondernemingen uit de 

EU te maken hebben; 

42. herinnert eraan dat de Unie over de 

hoogste graad van openstelling ter wereld 

beschikt inzake toegang tot 

overheidsopdrachten; is bezorgd over de 

niet-nakoming door bepaalde partners van 

de bepalingen inzake toegang tot 

overheidsopdrachten ten koste van de 

ondernemingen van de Unie en over de 

uiterst beperkte toegang tot 

overheidsopdrachten in bepaalde derde 

landen; verzoekt de Commissie 

inspanningen te leveren om de toegang tot 

overheidsopdrachten in derde landen te 

vergroten en te overwegen om, onder 

eerbiediging van de bepalingen van de 

Overeenkomst inzake 

overheidsopdrachten, maatregelen te 

nemen tegen geïndustrialiseerde derde 

landen die hun eigen ondernemingen 

voorrang verlenen inzake toegang tot 

overheidsopdrachten; verzoekt de 

Commissie ook gegevens op 

ondernemingsniveau over het gebruik van 

in vrijhandelsovereenkomsten opgenomen 

bepalingen inzake toegang tot 

overheidsopdrachten te verzamelen en te 

publiceren, om beter te begrijpen met 

welke uitdagingen ondernemingen uit de 

EU te maken hebben; verzoekt de 
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Commissie opdracht te geven voor een 

verslag over de gevolgen van de 

liberalisering van overheidsopdrachten 

voor echte kmo's; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. herinnert eraan dat het 

gemeenschappelijk handelsbeleid moet 

bijdragen tot de bevordering van de 

waarden waarvoor de Unie zich inzet en 

die zijn opgenomen in artikel 2 VEU, 

evenals tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 21, zoals de 

democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging 

van de mensenrechten en de fundamentele 

rechten en vrijheden, gelijkheid, de 

eerbiediging van de menselijke 

waardigheid en de bescherming van het 

milieu en sociale rechten; is van mening 

dat voor de verwezenlijking van deze 

doelstellingen daadkrachtige en 

voortdurende acties van de Commissie 

nodig zijn; benadrukt dat de Agenda 2030 

van de VN en de Klimaatovereenkomst 

van Parijs belangrijke richtsnoeren bieden 

om te meten in hoeverre het handelsbeleid 

van de EU bijdraagt tot de verwezenlijking 

van overeengekomen doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling; 

44. herinnert eraan dat het 

gemeenschappelijk handelsbeleid moet 

bijdragen tot de bevordering van de 

waarden waarvoor de Unie zich inzet en 

die zijn opgenomen in artikel 2 VEU, 

evenals tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 21, zoals de 

democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging 

van de mensenrechten en de fundamentele 

rechten en vrijheden, gelijkheid, de 

eerbiediging van de menselijke 

waardigheid en de bescherming van het 

milieu en sociale rechten; is van mening 

dat voor de verwezenlijking van deze 

doelstellingen daadkrachtige en 

voortdurende acties van de Commissie 

nodig zijn; benadrukt dat de Agenda 2030 

van de VN en de Klimaatovereenkomst 

van Parijs belangrijke richtsnoeren bieden 

om te meten in hoeverre het handelsbeleid 

van de EU bijdraagt tot de verwezenlijking 

van overeengekomen doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling; verzoekt de 

Commissie een evaluatie te verrichten van 

de bestaande tegenstrijdigheden tussen 

deze doelstellingen en het internationale 

handelsbeleid van de EU, om dit beleid 

dienovereenkomstig aan te passen, onder 

meer door een meer inter- en 
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intraregionale aanpak; 

Or. en 



 

AM\1153878NL.docx  PE621.606v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.5.2018 A8-0166/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 

de opneming van ambitieuze 

anticorruptiebepalingen binnen de 

exclusieve bevoegdheid van de Unie in alle 

toekomstige handelsovereenkomsten; is 

verheugd dat in het kader van de lopende 

onderhandelingen over de modernisering 

van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 

EU en Mexico en de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

Chili anticorruptiebepalingen aan de orde 

komen; herinnert eraan dat 

vrijhandelsovereenkomsten een goede 

gelegenheid zijn om de samenwerking in 

de strijd tegen witwaspraktijken, 

belastingfraude en belastingontduiking te 

versterken; 

49. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 

de opneming van ambitieuze 

anticorruptiebepalingen binnen de 

exclusieve bevoegdheid van de Unie in alle 

toekomstige handelsovereenkomsten; is 

verheugd dat in het kader van de lopende 

onderhandelingen over de modernisering 

van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 

EU en Mexico en de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

Chili anticorruptiebepalingen aan de orde 

komen; herinnert eraan dat 

vrijhandelsovereenkomsten een goede 

gelegenheid zijn om de samenwerking in 

de strijd tegen witwaspraktijken, 

belastingfraude en belastingontduiking te 

versterken, en verzoekt de Commissie 

hiernaar te handelen, bv. door van derde 

landen dwingende verbintenissen te 

vragen en waar nodig dergelijke 

hoofdstukken aan reeds afgeronde 

onderhandelingen toe te voegen; 

Or. en 

 

 


