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Ændringsforslag 3
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at nylige 
Eurobarometer-tal viser, at omkring 60 % 
af EU-borgerne mener, at international 
handel er til gavn for dem; der henviser 
til, at dele af offentligheden er 
velinformeret om handelspolitik og 
handelsaftaler; der henviser til, at 
halvdelen af respondenterne i 
meningsmålinger mener, at EU's 
handelspolitik bør prioritere skabelse af 
arbejdspladser i EU og beskyttelse af 
miljø- og sundhedsstandarder; der henviser 
til, at Kommissionen og medlemsstaterne 
skal fortsætte med at udvikle en egentlig 
kommunikationsstrategi for handelspolitik 
og handelsaftaler, som er rettet mod at 
bekæmpe falske nyheder om handel og 
formidle så meget information som muligt 
samtidig med, at den henvender sig til 
specifikke aktører og skaber større 
bevidsthed om handelsaftaler blandt 
økonomiske aktører;

G. der henviser til, at der er et 
voksende krav fra EU-borgernes side om 
at tilpasse EU til de nye udfordringer, som 
vores samfund står overfor: der henviser 
til, der henviser til, at en betydelig del af 
offentligheden er velinformeret om 
handelspolitik og handelsaftaler og mener, 
at EU's handelspolitik bør prioritere 
skabelse af arbejdspladser i EU og 
beskyttelse af miljø- og 
sundhedsstandarder; der henviser til, at 
Kommissionen og medlemsstaterne skal 
fortsætte med at udvikle en egentlig 
kommunikationsstrategi for handelspolitik 
og handelsaftaler, der har til formål at give 
offentligheden omfattende, troværdige og 
neutrale oplysninger;

Or. en
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at covid-19-
udbruddet har forårsaget en mangeartet 
krise med langsigtede konsekvenser og har 
blotlagt den manglende robusthed i de 
globale værdikæder for visse 
nøgleprodukter, herunder medicinsk 
udstyr; der henviser til, at krisen har vist, at 
der er behov for mere solide og 
modstandsdygtige produktionskæder samt 
behovet for at investere i strategiske 
områder med henblik på at gøre EU's 
forsyningskæder mere modstandsdygtige; 
der henviser til, at videnskabeligt baserede 
rapporter peger på, at der er stigende risiko 
for globale udbrud af pandemier og 
fænomener relateret til klimaændringer, 
som kan påvirke de internationale 
relationer; der henviser til, at G20-
handelsministrene har givet tilsagn om at 
afbøde covid-19's indvirkninger på 
international handel og investeringer ved 
fortsat at samarbejde om at tilvejebringe 
et frit, retfærdigt, ikke-diskriminerende, 
gennemsigtigt, forudsigeligt og stabilt 
handels- og investeringsmiljø samt ved at 
holde vores markeder åbne for at sikre 
den fortsatte levering på tværs af 
grænserne af livsnødvendige forsyninger af 
medicin og medicinsk udstyr, vigtige 
landbrugsprodukter samt andre basale 
varer og tjenesteydelser; 

J. der henviser til, at covid-19-
udbruddet har udstillet sårbarheden af 
EU's økonomi og dets forsyningskæders 
afhængighed af tredjelande som følge af 
år med dogmatiske 
handelsliberaliseringer, forårsaget en 
mangeartet krise med langsigtede 
konsekvenser og har blotlagt den 
manglende robusthed i de globale 
værdikæder for visse nøgleprodukter, 
herunder medicinsk udstyr; der henviser til, 
at krisen har vist, at der er behov for mere 
solide og modstandsdygtige 
produktionskæder samt behovet for at 
investere i strategiske områder med henblik 
på at gøre EU's forsyningskæder mere 
modstandsdygtige; der henviser til, at 
videnskabeligt baserede rapporter peger på, 
at der er stigende risiko for globale udbrud 
af pandemier og fænomener relateret til 
klimaændringer, som kan påvirke de 
internationale relationer; der henviser til, at 
G20-handelsministrene ikke har formået at 
tage ordentligt hånd om årsagerne til 
krisen ved at iværksætte en reform af 
produktionskæderne for at sikre 
økonomisk diversificering og 
modstandsdygtighed samt den fortsatte 
levering på tværs af grænserne af 
livsnødvendige forsyninger af medicin og 
medicinsk udstyr, vigtige 
landbrugsprodukter samt andre basale 



AM\1214594DA.docx PE658.341v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

varer og tjenesteydelser; 

Or. en



AM\1214594DA.docx PE658.341v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

30.9.2020 A9-0160/5

Ændringsforslag 5
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. påpeger, at den globale kontekst i 
mange henseender har ændret sig og er 
blevet uforudsigelig, og at de sidste to år 
har været præget af spændinger; gentager 
sin støtte til et åbent, frit, regelbaseret, 
forudsigeligt og retfærdigt multilateralt 
handelssystem, som skal beskyttes og 
fremmes; påpeger, at EU til trods for det 
vanskelige globale økonomiske klima fik 
et overskud i varehandlen med sine 
handelsaftalepartnere på 84,6 mia. EUR 
(for 2018), hvilket skal sammenlignes med 
dets samlede underskud på handlen med 
resten af verden, der beløb sig til 24,6 mia. 
EUR; minder om, at over 36 mio. 
arbejdspladser er afhængige af eksporten 
til lande uden for EU;

1. udtrykker bekymring over, at den 
globale kontekst i mange henseender har 
ændret sig og er blevet uforudsigelig, og at 
de sidste to år har været præget af 
spændinger, og for sårbarheden af EU's 
økonomi og afhængigheden af dets 
forsyningskæder for væsentlige produkter 
af tredjelande som følge af år med 
liberaliseringer; gentager sin støtte til et 
åbent, frit, regelbaseret, forudsigeligt og 
retfærdigt multilateralt handelssystem, som 
skal beskyttes, men reformeres for at være 
mere gennemsigtigt, demokratisk og 
respektfuldt over for hierarkiet af normer 
inden for folkeretten; mener, at det er 
nødvendigt med en gennemgribende 
omlægning af den fælles handelspolitik 
for at sikre skabelse af kvalitetsjob, 
styrkelse af de offentlige tjenester, 
beskyttelse af strategiske og sårbare 
sektorer i økonomien og diversificering af 
de økonomiske aktiviteter med henblik på 
at imødegå store udfordringer såsom 
pandemier, klimaændringer og fattigdom;

Or. en
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. insisterer på, at EU's handelsstrategi 
fortsat skal fremme EU's interesser og 
værdier i forbindelse med nye 
udfordringer på verdensplan, øge EU's 
industris konkurrenceevne og skabe 
økonomisk vækst i overensstemmelse med 
målene for den europæiske grønne pagt; 
mener derfor, at en ambitiøs multilateral, 
plurilateral og bilateral dagsorden, 
indgåelse af handelsaftaler, der er fair og til 
gavn for begge parter og sikrer streng 
gensidighed og overholdelse af de høje 
europæiske normer og standarder i 
følsomme sektorer samt 
menneskerettigheder og deres effektive 
beskyttelse, afskaffelse af uberettigede 
handelshindringer samt i nødvendigt 
omfang brug af værktøjer til forsvar for 
handlen udgør den bedste måde at gøre EU 
mere konkurrencedygtig på i en 
globaliseret verden;

3. insisterer på, at EU's handelsstrategi 
skal reagere på de nye udfordringer på 
verdensplan, øge EU's industris 
modstandsdygtighed og bringes i 
overensstemmelse med målene for den 
europæiske grønne pagt; mener derfor, at 
en ambitiøs international, multilateral, 
plurilateral og bilateral dagsorden, 
indgåelse af handelsaftaler, der er fair og til 
gavn for begge parter og sikrer streng 
gensidighed og overholdelse af de høje 
europæiske normer og standarder i 
følsomme sektorer samt 
menneskerettigheder og deres effektive 
beskyttelse, afskaffelse af uberettigede 
handelshindringer samt i nødvendigt 
omfang brug af værktøjer til forsvar for 
handlen udgør den bedste måde at gøre EU 
mere konkurrencedygtig på i en 
globaliseret verden;

Or. en
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Luke Ming Flanagan
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5 understreger behovet for at styrke 
udvekslingen af oplysninger mellem 
medlemsstaterne; opfordrer til yderligere 
udveksling af god praksis mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og 
Kommissionen med sigte på at opnå 
synergi og skabe bedre resultater; 
understreger i den forbindelse også behovet 
for at forbedre vurderingsstrategierne for 
aftaler og mener, at Kommissionen bør 
sikre en bedre konsekvensanalyse for hver 
enkelt handelsaftale, der skal foretages 
rettidigt og af uafhængige organer;

5. understreger behovet for at styrke 
udvekslingen af oplysninger mellem 
medlemsstaterne; opfordrer til yderligere 
udveksling af god praksis mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og 
Kommissionen med sigte på at opnå 
synergi og skabe bedre resultater; 
understreger i den forbindelse også behovet 
for at forbedre vurderingsstrategierne for 
aftaler og mener, at Kommissionen bør 
sikre en bedre konsekvensanalyse for hver 
enkelt handelsaftale, der skal foretages 
rettidigt ved hjælp af pålidelige 
økonomiske modeller og af uafhængige 
organer;

Or. en
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Luke Ming Flanagan
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. understreger, at Kommissionen og 
medlemsstaterne skal udarbejde en bedre 
kommunikationsstrategi med hensyn til 
fordelene ved EU's handelspolitik samt 
bevidstgørelse med henblik på effektivt at 
inddrage samfundet og interessenterne; 
minder om, at køreplaner giver 
Kommissionen muligheden for at 
kommunikere og forklare de 
bevæggrunde, der ligger bag et bestemt 
initiativ og dets målsætninger, samt for at 
inddrage samfundet og interessenterne og 
få feedback; mener, at Kommissionen bør 
sikre fuld gennemsigtighed i køreplaner og 
andre høringsaktiviteter for at maksimere 
deres indvirkning samt garantere 
interessenternes deltagelse;

7. understreger, at Kommissionen og 
medlemsstaterne i højere grad skal 
inddrage samfundet og interessenterne og 
få feedback; mener, at Kommissionen bør 
sikre fuld gennemsigtighed i køreplaner og 
andre høringsaktiviteter for at maksimere 
deres indvirkning samt garantere 
interessenternes deltagelse;

Or. en
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Luke Ming Flanagan
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. beklager de økonomiske tab som 
følge af forstyrrelsen af den internationale 
handel og de globale værdikæder som 
følge af covid-19-pandemien, som kan 
have særlig alvorlige konsekvenser for 
udviklingslandene; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at dens 
handelsbestemmelser med udviklingslande 
støtter adgangen til lægemidler og 
medicinsk udstyr;  

11. beklager de økonomiske tab som 
følge af forstyrrelsen af den internationale 
handel og de globale værdikæder som 
følge af covid-19-pandemien, som kan 
have særlig alvorlige konsekvenser for 
udviklingslandene; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at dens 
handelsbestemmelser med udviklingslande 
støtter adgangen til lægemidler og 
medicinsk udstyr og sikrer deres 
fødevaresikkerhed;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. understreger, at dette er et kritisk 
tidspunkt for fremme af en åben, retfærdig, 
afbalanceret, bæredygtig og værdibaseret 
multilateralisme og fremme af det globale 
handelssystem; beklager dybt det 
dødvande, som WTO befinder sig i, og 
som kræver aktive skridt og tilsagn fra alle 
WTO's medlemmer; fastslår på ny sit 
engagement i forsvaret af det regelbaserede 
multilaterale handelssystem;

13. understreger, at dette er et kritisk 
tidspunkt for fremme af en åben, retfærdig, 
afbalanceret, bæredygtig og værdibaseret 
multilateralisme og fremme af det globale 
handelssystem; beklager dybt det 
dødvande, som WTO befinder sig i, og 
som kræver aktive skridt og tilsagn fra alle 
WTO's medlemmer; fastslår på ny sit 
engagement i forsvaret af det regelbaserede 
multilaterale handelssystem og folkeretten;

Or. en
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. påskønner de fremskridt, der er 
gjort i forhandlingerne vedrørende den 
multilaterale investeringsret (MIC); 
bemærker, at det internationale 
domstolssystem er tænkt som en trædesten 
hen imod den multilaterale 
investeringsret; beklager medlemsstaternes 
ekstremt langsomme afvikling af de 
bilaterale investeringsaftaler inden for EU 
og opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at træffe foranstaltninger, hvor det er 
relevant;

17. deler den globale bekymring med 
hensyn til misbrug af systemer til 
tvistbilæggelse mellem investorer og stater 
og opfordrer Kommissionen til at afstå fra 
at fremme eller forhandle sig frem til 
nogen form for særligt rets- eller 
voldgiftssystem for selskaber og 
udenlandske investorer, såsom 
tvistbilæggelse mellem investorer og 
stater, investeringsdomstolssystemet, den 
multilaterale investeringsdomstol eller 
andre; opfordrer Kommissionen til at 
ophæve disse systemer, når den skal 
genforhandle de nuværende 
frihandelsaftaler, og til at finde en hurtig 
vej ud af den skandaløse 
energichartertraktat, som koster 
medlemsstaterne milliarder af euro og gør 
deres nødvendige skift til 
energiproduktion i overensstemmelse med 
den grønne pagt og Parisaftalen dyrere og 
vanskeligere; beklager medlemsstaternes 
ekstremt langsomme afvikling af de 
bilaterale investeringsaftaler inden for EU 
og opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at træffe foranstaltninger, hvor det er 
relevant;

Or. en
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Luke Ming Flanagan
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Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at EU bør fortsætte 
med at samarbejde med USA som en 
partner, som det skal finde løsninger 
sammen med på handelsspørgsmål samt på 
trusler og handelskonflikter, herunder 
spørgsmålet om den eksterritoriale 
håndhævelse af love vedtaget af USA, der 
strider mod international ret; understreger, 
at EU bør fortsætte med at deltage i 
bestræbelser for at genoprette den 
gensidige tillid og de tætte 
handelsrelationer og samtidig sikre, at 
europæiske standarder respekteres; er af 
den opfattelse, at en begrænset 
handelsaftale med USA kan betragtes som 
et vigtigt springbræt;

20. understreger, at EU bør fortsætte 
med at samarbejde med USA som en 
partner, som det skal finde løsninger 
sammen med på handelsspørgsmål samt på 
trusler og handelskonflikter, herunder 
spørgsmålet om den eksterritoriale 
håndhævelse af love vedtaget af USA, der 
strider mod international ret; understreger, 
at EU bør fortsætte med at deltage i 
bestræbelser for at genoprette den 
gensidige tillid og de tætte 
handelsrelationer og samtidig sikre, at 
europæiske standarder respekteres; er af 
den opfattelse, at ingen handelsaftale, end 
ikke begrænset, bør undertegnes med 
USA, så længe dette land ikke har 
undertegnet og ikke anvender 
Parisaftalen, og så længe det pålægger 
ulovlige handelsforanstaltninger og 
ekstraterritoriale sanktioner;

Or. en


