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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0048/1

Amendement 1
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0048/2019
David Martin
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0093M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert eraan dat met betrekking 
tot de liberalisering van financiële diensten 
de overeenkomst een prudentiële 
uitzonderingsbepaling bevat, die partijen 
toestaat maatregelen om prudentiële 
redenen te nemen of te handhaven en met 
name om spaarders en beleggers te 
beschermen en om de integriteit en 
stabiliteit van de financiële systemen van 
partijen te waarborgen;

8. herinnert eraan dat met betrekking 
tot de liberalisering van financiële diensten 
de overeenkomst een prudentiële 
uitzonderingsbepaling bevat, die partijen 
toestaat maatregelen om prudentiële 
redenen te nemen of te handhaven en met 
name om spaarders en beleggers te 
beschermen en om de integriteit en 
stabiliteit van de financiële systemen van 
partijen te waarborgen; is echter ontzet 
over het feit dat de 
vrijhandelsovereenkomst het gebruik van 
de prudentiële uitzonderingsbepaling voor 
financiële diensten beperkt door een 
noodzakelijkheidstest toe te passen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/2

Amendement 2
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0048/2019
David Martin
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0093M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 8 bis. herinnert eraan dat Singapore een 
wereldwijd financieel centrum is; vindt 
het dan ook zorgelijk dat de 
vrijhandelsovereenkomst een zeer brede 
definitie van financiële diensten omvat, 
waaronder overheidsschulden en 
onderhandse markten voor afgeleide 
producten en overdraagbare effecten 
vallen, en dat het maatregelen verbiedt ter 
voorkoming van systemische risico's in de 
financiële sector, zoals de mogelijkheid 
om activa van financiële instellingen te 
begrenzen, om retailbanken en 
investeringsbanken te scheiden, om 
aandelenparticipaties van traditionele 
banken in minder gereguleerde 
instellingen te beperken, om financiële 
instellingen alleen als 
dochterondernemingen toe te laten, of om 
het gebruik van derivaten alleen voor 
risicovermindering toe te staan; 
onderstreept dat de toezeggingen op het 
gebied van financiële dienstverlening van 
de EU de doeltreffendheid van prudentere 
EU-verordeningen kunnen belemmeren, 
zoals de verordening inzake één 
moederondernemingen met betrekking tot 
kapitaalvereisten voor buitenlandse 
financiële dienstverleners van systemisch 
belang;
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Or. en
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6.2.2019 A8-0048/3

Amendement 3
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0048/2019
David Martin
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0093M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 13 bis. wijst erop dat de 
grensoverschrijdende vastleggingen voor 
gegevensstromen in hoofdstuk 8 – ook die 
voor financiële diensten – niet voldoende 
waarborgen bieden voor de privacy van 
gegevens en onverenigbaar zijn met het 
EU-stelsel voor gegevensbescherming; 
onderstreept dat het denkbeeld dat 
elektronische handel "volledig in 
overeenstemming moet zijn met de 
internationale normen inzake 
gegevensbescherming" volstrekt 
ontoereikend is om de Europese normen 
voor gegevensbescherming te handhaven; 
wijst erop dat het hoofdstuk elektronische 
handel pas in werking kan treden als 
overeenstemming over 
gegevensbescherming is bereikt, waarbij 
de normen van Singapore worden 
verhoogd tot hetzelfde niveau als de EU-
normen en de EU-normen volledig 
worden gerespecteerd;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/4

Amendement 4
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0048/2019
David Martin
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0093M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het feit dat 
Singapore op 21 juni 2017 de Multilaterale 
overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten 
(Multilateral Competent Authority 
Agreement, MCAA) voor het toepassen 
van de mondiale standaard voor de 
automatische uitwisseling van gegevens 
voor belastingdoeleinden heeft 
ondertekend, en op 30 juni 2017 de OESO 
op de hoogte heeft gesteld van zijn 
voornemen om de automatische 
uitwisseling in het kader van die 
overeenkomst op te starten met alle 
lidstaten van de EU waarmee geen 
bilaterale overeenkomst met ditzelfde doel 
bestond; stelt vast dat Singapore noch op 
de "zwarte lijst" noch op de "watchlist" 
van niet-coöperatieve rechtsgebieden van 
de Groep gedragscode van de EU staat, 
hoewel het land kritiek van sommige 
ngo's te verduren kreeg vanwege het 
toekennen van belastingfaciliteiten aan 
ondernemingen;

9. is verheugd over het feit dat 
Singapore op 21 juni 2017 de Multilaterale 
overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten 
(Multilateral Competent Authority 
Agreement, MCAA) voor het toepassen 
van de mondiale standaard voor de 
automatische uitwisseling van gegevens 
voor belastingdoeleinden heeft 
ondertekend, en op 30 juni 2017 de OESO 
op de hoogte heeft gesteld van zijn 
voornemen om de automatische 
uitwisseling in het kader van die 
overeenkomst op te starten met alle 
lidstaten van de EU waarmee geen 
bilaterale overeenkomst met ditzelfde doel 
bestond; herinnert er echter aan dat 
onafhankelijke ngo's zoals Oxfam, 
Singapore op een grijze lijst van 
wereldwijde belastingparadijzen plaatsen 
en dat het karakter van de 
vrijhandelsovereenkomst zodanig is dat 
het met name de belastingontwijking en 
winstverschuivingsstrategieën van in de 
EU gevestigde multinationals in de hand 
werkt;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/5

Amendement 5
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0048/2019
David Martin
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0093M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt opdat de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU 
en Singapore de mogelijkheid voor de EU 
omvat om de vrijhandelsovereenkomst op 
te schorten indien Singapore de 
fundamentele mensenrechten schendt;

20. merkt opdat de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU 
en Singapore de mogelijkheid voor de EU 
omvat om de vrijhandelsovereenkomst op 
te schorten indien Singapore de 
fundamentele mensenrechten schendt; wijst 
op het repressieve karakter van de 
opeenvolgende regeringen van Singapore 
in verband met de persvrijheid (een 
categorie waarin zij op de 153e plaats van 
de ranglijst van verslaggevers zonder 
grenzen staan, van de 175 landen op die 
lijst) en in verband met politieke vrijheid 
en burgerlijke vrijheden, categorieën 
waarmee het land onderaan op dezelfde 
ranglijst staat; wijst er verder op dat deze 
bepaling van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst in de 
preambule van de 
vrijhandelsovereenkomst moet worden 
weerspiegeld, en moet worden 
onderworpen aan het bijbehorende 
mechanisme voor geschillenbeslechting, 
om daadwerkelijk te worden nageleefd;

Or. en


