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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. påpeger, at Japan har gjort noget 

ved unødvendige, ikke-toldmæssige 

foranstaltninger i en række sektorer, f.eks. 

køretøjer, fødevaretilsætningsstoffer, 

sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger, 

fødevaremærkning og kosmetik, og derved 

har mindsket 

overholdelsesomkostningerne og skabt 

mere forudsigelige reguleringsmæssige 

rammer; minder om et lands ret til at 

fastsætte nationale standarder på et niveau, 

der er højere end de internationale, når det 

er berettiget af hensyn til tilstrækkelig 

sundhed, sikkerhed eller 

forbrugerbeskyttelse; noterer sig desuden 

Japans tilsagn om at tilpasse dets 

bilstandarder til de internationale 

standarder fra FN's Økonomiske 

Kommission for Europa (UNECE), som 

også anvendes af EU's bilfabrikanter; 

5. påpeger, at de europæiske 

kommercielle interessenter har udnyttet 

Japans desperate situation efter flere 

miljømæssige og menneskeskabte 

katastrofer og indgåelsen af aftalen 

mellem EU og Korea til at fremlægge to 

lister med ikke-toldmæssige 

foranstaltninger, som de pågældende 

interessenter ønskede fjernet i en række 

sektorer, f.eks. køretøjer, 

fødevaretilsætningsstoffer, 

fødevaremærkning og kosmetik, for at 

reducere deres 

overholdelsesomkostninger og lette 

markedsadgangen, og at Japans accept 

heraf var en forudsætning for at kunne gå 

ind i direkte forhandlinger om 

nærværende handelsaftale; minder om et 

lands ret til at fastsætte nationale 

standarder på et niveau, der er højere end 

de internationale, når det er berettiget af 

hensyn til tilstrækkelig sundhed, sikkerhed 

eller forbrugerbeskyttelse; noterer sig 

desuden Japans tilsagn om at tilpasse dets 

bilstandarder til de internationale 

standarder fra FN's Økonomiske 

Kommission for Europa (UNECE), som 

også anvendes af EU's bilfabrikanter; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at Japan er et yderst 

værdifuldt eksportmarked for EU's 

landbrugere og fødevareproducenter, og 

bemærker, at omkring 85 % af 

landbrugsfødevarer vil få lov til at komme 

toldfrit ind i Japan; påpeger, at 

forarbejdede landbrugsprodukter også vil 

få toldfri adgang til det japanske marked 

efter en overgangsperiode; glæder sig 

over, at aftalen giver betydelige 

eksportmuligheder for EU's 

landbrugsfødevarer såsom vin, oksekød, 

svinekød og ost, og at den beskytter 

205 europæiske geografiske betegnelser 

med mulighed for at tilføje yderligere 

geografiske betegnelser, hvilket er en 

yderligere forbedring i forhold til tidligere 

handelsaftaler og er særligt vigtigt for små 

og mellemstore virksomheder (SMV'er) i 

fødevaresektoren; opfordrer til, at 

drøftelserne fortsættes efter tre år med 

henblik på at evaluere mulighederne for at 

udvide listen over beskyttede geografiske 

betegnelser, og forventer, at begge parter er 

yderst opmærksomme på bæredygtigt 

landbrug, herunder fødevareproduktion i 

lille målestok og udvikling af 

landdistrikter; 

7. mener, at Japan er et yderst 

værdifuldt eksportmarked for EU's 

landbrugere og fødevareproducenter, og 

bemærker, at omkring 85 % af 

landbrugsfødevarer vil få lov til at komme 

toldfrit ind i Japan; advarer om, at selvom 

ris er blevet beskyttet, vil mange andre 

produkter af afgørende betydning for 

japanske landmænd og 

fødevareproducenter blive udsat for skarp 

konkurrence fra EU's eksport; påpeger, at 

forarbejdede landbrugsprodukter også vil 

få toldfri adgang til det japanske marked 

efter en overgangsperiode, og at aftalen 

giver betydelige eksportmuligheder for 

EU's landbrugsfødevarer såsom vin, 

oksekød, svinekød og ost; er bekymret for, 

at en dramatisk stigning i mængden af 

EU-producerede fødevarer på det 

japanske marked vil sætte de japanske 

landbrugere og mindre 

fødevareproducenters levebrød på spil, og 

understreger behovet for et sikkerhedsnet 

bestående af hurtige og effektive 

beskyttelsesforanstaltninger; glæder sig 

over, at aftalen beskytter 205 europæiske 

geografiske betegnelser med mulighed for 

at tilføje yderligere geografiske 

betegnelser, hvilket er en yderligere 
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forbedring i forhold til tidligere 

handelsaftaler og er særligt vigtigt for små 

og mellemstore virksomheder (SMV'er) i 

fødevaresektoren; opfordrer til, at 

drøftelserne fortsættes efter tre år med 

henblik på at evaluere mulighederne for at 

udvide listen over beskyttede geografiske 

betegnelser, og forventer, at begge parter er 

yderst opmærksomme på bæredygtigt 

landbrug, herunder fødevareproduktion i 

lille målestok og udvikling af 

landdistrikter; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. glæder sig over engagementet i en 

effektiv gennemførelse af Parisaftalen om 

bekæmpelse af klimaændringer og af andre 

multilaterale miljøaftaler samt i bæredygtig 

forvaltning af skovene (herunder 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst) og 

fiskeri (bekæmpelse af ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri); 

understreger, at EU's lovgivning og 

standarder fortsat gælder for produkter, der 

importeres til EU's marked, og at navnlig 

EU's tømmerforordning (forordning (EU) 

nr. 995/2010) forbyder markedsføring af 

ulovligt træ på EU-markedet og indfører en 

obligatorisk due diligence-ordning; 

opfordrer begge parter til at arbejde tæt 

sammen under kapitlet om bæredygtig 

udvikling med henblik på at udveksle 

bedste praksis og styrke håndhævelsen af 

lovgivningen på disse områder, herunder 

om de mest effektive foranstaltninger til 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst, og til at 

lægge særlig vægt på at forhindre eksport 

af ulovligt fældet træ fra EU til Japan; 

10. glæder sig over engagementet i en 

effektiv gennemførelse af Parisaftalen om 

bekæmpelse af klimaændringer og af andre 

multilaterale miljøaftaler samt i bæredygtig 

forvaltning af skovene (herunder 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst) og 

fiskeri (bekæmpelse af ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri); 

opfordrer til øget samarbejde om at sikre 

truede maritime arter såsom almindelig 

tun og til en gang for alle at indføre et 

stop for hvalfangst; opfordrer navnlig 

Japan til at respektere alle resolutioner 

fra Den Internationale 

Hvalfangstkommission (IWC) og forbyde 

videnskabelig hvalfangst, der 

gennemføres som dækning for 

kommerciel hvalfangst; understreger, at 

EU's lovgivning og standarder fortsat 

gælder for produkter, der importeres til 

EU's marked, og at navnlig EU's 

tømmerforordning (forordning (EU) nr. 

995/2010) forbyder markedsføring af 

ulovligt træ på EU-markedet og indfører en 

obligatorisk due diligence-ordning; 

opfordrer begge parter til at arbejde tæt 

sammen under kapitlet om bæredygtig 

udvikling med henblik på at udveksle 

bedste praksis og styrke håndhævelsen af 
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lovgivningen på disse områder, herunder 

om de mest effektive foranstaltninger til 

bekæmpelse af ulovlig skovhugst, og til at 

lægge særlig vægt på at forhindre eksport 

af ulovligt fældet træ fra EU til Japan; 

Or. en 
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(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger, at ØPA'en på ny slår 

fast, at medlemsstaternes myndigheder har 

ret til fuldt ud at fastlægge, levere og 

regulere offentlige tjenesteydelser på 

lokalt, regionalt eller nationalt plan, og at 

en negativliste som fastsat i denne aftale 

ikke forhindrer regeringer i at bringe en 

privatiseret tjenesteydelse tilbage til den 

offentlige sektor eller frit at udvikle nye 

offentlige forsyningsvirksomheder; mener 

principielt, at brugen af tilgangen med 

positivlister, jf. WTO's almindelige 

overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS), er at foretrække; 

noterer sig, at begge parter i ØPA'en har 

givet tilsagn om at beskytte den offentlige 

vandforsyning som led i den generelle 

fritagelse for offentlige tjenesteydelser; 

14. understreger, at ØPA'en på ny slår 

fast, at medlemsstaternes myndigheder har 

ret til fuldt ud at fastlægge, levere og 

regulere offentlige tjenesteydelser på 

lokalt, regionalt eller nationalt plan; 

beklager, at der i denne aftale er anvendt 

en tilgang med en negativliste, og 

gentager, at den fortolker teksten således, 

at intet i denne aftale forhindrer regeringer 

eller lokale og regionale myndigheder i at 

bringe en privatiseret tjenesteydelse tilbage 

til den offentlige sektor eller frit at udvikle 

nye offentlige forsyningsvirksomheder; 

fastholder principielt, at Kommissionen 

bør anvende tilgangen med positivlister, jf. 

WTO's almindelige overenskomst om 

handel med tjenesteydelser (GATS), i alle 

forhandlinger om Unionens 

handelsaftaler; glæder sig over, at begge 

parter i ØPA'en har givet tilsagn om at 

beskytte den offentlige vandforsyning som 

led i den generelle fritagelse for offentlige 

tjenesteydelser, men beklager dybt, at 

spildevandsforvaltningen ikke er blevet 

fritaget som følge af tilgangen med en 

negativliste; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 
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Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. understreger, at aftalen opretholder 

den suveræne ret til at regulere finans- og 

banksektoren af forsigtigheds- og 

tilsynshensyn; opfordrer begge parter til at 

anvende det finansielle reguleringsforum 

til at forbedre det globale finansielle 

system; 

17. understreger, at aftalen ikke i 

tilstrækkelig grad opretholder den 

suveræne ret til at regulere finans- og 

banksektoren af forsigtigheds- og 

tilsynshensyn; er meget bekymret for, at 

aftalens liberalisering af finansielle 

tjenesteydelser vil vise sig at være for 

bred, da den omfatter alle 

finansrelaterede positioner og alle 
finansielle produkter og innovationer; 

minder om, at disse produkter også 

omfatter de særligt giftige aktiver, som var 

i centrum for den globale finanskrise i 

2008; advarer om, at det også i 

betragtning af det uigennemsigtige 

reguleringsmæssige samarbejde, som 

forhandlerne er blevet enige om, og som 

har til formål at reducere omkostningerne 

og de reguleringsmæssige byrder for 

private operatører, kan blive ekstremt 

udfordrende at forebygge fremtidige 

finanskriser; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. opfordrer begge parter til at 

gennemføre systematiske undersøgelser af 

ØPA'ens indvirkning på den finansielle 

stabilitet og den finansielle regulering; 

opfordrer endvidere parterne til at holde 

finansiel regulering uden for 

anvendelsesområdet for alle fremtidige 

aftaler om voldgift vedrørende 

investeringsbeskyttelse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer til gennemsigtighed i det 

arbejde, der udføres af Udvalget om 

Reguleringssamarbejde, og til tilstrækkelig 

inddragelse af alle interessenter, navnlig 

fagforeninger og 

civilsamfundsorganisationer, hvilket bør 

betragtes som en forudsætning for den 

fortsatte opbygning af befolkningens tillid 

til aftalen og dens virkninger; understreger, 

at Parlamentet regelmæssigt bør holdes 

orienteret om de beslutninger, der træffes i 

Udvalget om Reguleringssamarbejde; 

20. opfordrer til gennemsigtighed i og 

parlamentarisk kontrol af det arbejde, der 

udføres af Udvalget om 

Reguleringssamarbejde, og til tilstrækkelig 

inddragelse af alle interessenter, navnlig 

fagforeninger og 

civilsamfundsorganisationer, hvilket bør 

betragtes som en forudsætning for den 

fortsatte opbygning af befolkningens tillid 

til aftalen og dens virkninger; understreger, 

at Parlamentet regelmæssigt bør holdes 

orienteret om beslutninger, der udarbejdes 

for og vedtages af Det Fælles Råd og i alle 

de udvalg, der er nedsat i henhold til 

aftalen, herunder det finansielle 

reguleringsforum; insisterer på, at 

medlemmer af Europa-Parlamentet og de 

nationale parlamenter får fuld adgang til 

alle forberedende dokumenter i Udvalget 

om Reguleringssamarbejde, det finansielle 

reguleringsforum og Udvalget vedrørende 

Handel og Bæredygtig Udvikling; 

insisterer på et åbenhedsregister for 

deltagere i møder i Det Fælles Råd og i 

alle dets underordnede udvalg og 

organer; 

Or. en 
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Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. bemærker, at forhandlingerne 

fortsætter om en særskilt investeringsaftale, 

som Parlamentet vil overvåge nøje; 

bemærker, at Kommissionen har indført et 

investeringsdomstolssystem i aftaler med 

andre partnere, indtil der bliver oprettet en 

multilateral investeringsdomstol; gentager, 

at den gamle mekanisme til bilæggelse af 

tvister mellem private investorer og stater 

(ISDS) er uacceptabel, og at der ikke er 

mandat til at vende tilbage til den; 

21. bemærker, at forhandlingerne 

fortsætter om en særskilt investeringsaftale, 

som Parlamentet vil overvåge nøje; 

bemærker, at Kommissionen har indført et 

investeringsdomstolssystem i aftaler med 

andre partnere, indtil der bliver oprettet en 

multilateral investeringsdomstol; gentager, 

at den gamle mekanisme til bilæggelse af 

tvister mellem private investorer og stater 

(ISDS) er uacceptabel, og at der ikke er 

mandat til at vende tilbage til den; 

opfordrer parterne til at tage 

udgangspunkt i deres etablerede hjemlige 

retssystemer ved tvister, der opstår i 

forbindelse med investeringer; insisterer 

på princippet om lighed for loven for 

borgere og indenlandske og udenlandske 

investorer; 

Or. en 
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Betænkning A8-0367/2018 
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Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. glæder sig over, at EU og Japan 

afsluttede forhandlingerne om gensidig 

tilstrækkelighed med et positivt resultat 

den 17. juli 2018, og at de blev enige om at 

anerkende hinandens 

databeskyttelsesordninger som 

"ækvivalente", hvilket muliggør mere sikre 

datastrømme mellem EU og Japan; 

fremhæver den vigtige rolle, som de 

respektive databeskyttelsesmyndigheder 

spiller med hensyn til at sikre et passende 

databeskyttelsesniveau; bemærker, at 

aftalen indeholder en rendezvousklausul 

med bestemmelse om en vurdering af 

spørgsmålet om grænseoverskridende 

overførsel af data inden for tre år, og 

anerkender den digitale økonomis stigende 

betydning for vækst og beskæftigelse; 

minder om, at alle handelsaftaler fuldt ud 

skal overholde gældende EU-ret om 

databeskyttelse og beskyttelse af 

privatlivets fred, herunder den generelle 

forordning om databeskyttelse (forordning 

(EU) 2016/679), og understreger, at ethvert 

fremtidigt slutresultat skal godkendes af 

Parlamentet og beskytte EU-borgernes 

grundlæggende rettigheder; 

22. beklager, at Kommissionen og 

Japan afsluttede forhandlingerne om 

gensidig tilstrækkelighed med et positivt 

resultat den 17. juli 2018, og at de blev 

enige om at anerkende hinandens 

databeskyttelsesordninger som 

"ækvivalente", hvilket muliggør uhindrede 

datastrømme mellem EU og Japan; 

understreger, at dette vil føre til øget 

handel med personoplysninger og 

brugerprofiler, og opfordrer 

indtrængende parterne til at forhindre 

virksomheders eller statslige aktørers 

misbrug og til at suspendere attesten om 

tilstrækkelig beskyttelse, hvis et sådant 

misbrug forekommer; fremhæver den 

vigtige rolle, som de respektive 

databeskyttelsesmyndigheder spiller med 

hensyn til at sikre et passende 

databeskyttelsesniveau; bemærker, at 

aftalen indeholder en rendezvousklausul 

med henblik på at vurdere spørgsmålet om 

grænseoverskridende overførsel af data 

inden for tre år; anerkender den digitale 

økonomis stigende betydning for vækst og 

beskæftigelse; minder om, at alle 

handelsaftaler fuldt ud skal overholde 

gældende EU-ret om databeskyttelse og 
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beskyttelse af privatlivets fred, herunder 

den generelle forordning om 

databeskyttelse (forordning (EU) 

2016/679), og understreger, at ethvert 

fremtidigt slutresultat skal godkendes af 

Parlamentet og beskytte EU-borgernes 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. opfordrer til, at den endelige 

gennemførelse af ØPA'en suspenderes, 

indtil der fremlægges en ny tekst, der 

afspejler alle de krav, som Parlamentet 

har fremsat i denne beslutning, korrekt; 

Or. en 

 

 


