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30.9.2020 A9-0160/3

Amendement 3
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat 
internationale handel voordelen voor hen 
oplevert; overwegende dat een deel van de 
publieke opinie bijzonder goed op de 
hoogte is van het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de helft van de ondervraagden voorstelt 
om het scheppen van banen in de EU en de 
verdediging van milieu- en 
gezondheidsnormen tot de prioriteiten van 
het Europese handelsbeleid te maken; 
overwegende dat de Commissie en de 
lidstaten een goede communicatiestrategie 
over het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van 
de marktdeelnemers over 
handelsovereenkomsten wordt vergroot;

G. overwegende dat onder de 
EU-burgers steeds vaker de vraag 
weerklinkt om de EU aan te passen aan 
de nieuwe uitdagingen waarmee onze 
samenlevingen worden geconfronteerd; 
overwegende dat een aanzienlijk deel van 
de publieke opinie bijzonder goed op de 
hoogte is van het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten en van mening is 
dat het scheppen van banen in de EU en de 
verdediging van milieu- en 
gezondheidsnormen de prioriteiten van het 
Europese handelsbeleid zouden moeten 
zijn; overwegende dat de Commissie en de 
lidstaten een goede communicatiestrategie 
over het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, met als doel het publiek 
uitgebreide, geloofwaardige en neutrale 
informatie te verschaffen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/4

Amendement 4
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de COVID-19-
uitbraak een complexe crisis met gevolgen 
op lange termijn heeft veroorzaakt en het 
gebrek aan veerkracht van de mondiale 
waardeketens voor bepaalde belangrijke 
producten, waaronder medische apparatuur 
en hulpmiddelen, aan het licht heeft 
gebracht; overwegende dat de crisis heeft 
aangetoond dat er meer robuuste en 
veerkrachtige productieketens nodig zijn 
en dat moet worden geïnvesteerd in 
strategische gebieden om de weerbaarheid 
van de Europese toeleveringsketens te 
vergroten; overwegende dat in 
wetenschappelijke verslagen wordt 
gewezen op de toenemende risico’s van 
wereldwijde uitbraken van pandemieën en 
van aan de klimaatverandering gerelateerde 
fenomenen die gevolgen hebben voor de 
internationale betrekkingen; overwegende 
dat de handelsministers van de G20 zich 
ertoe hebben verbonden de effecten van 
COVID-19 op de internationale handel en 
investeringen te beperken door te blijven 
samenwerken om een vrij, billijk, niet-
discriminerend, transparant, voorspelbaar 
en stabiel handels- en investeringsklimaat 
te verzekeren en door onze markten open 
te houden om de ononderbroken 
grensoverschrijdende stroom van 
levensbelangrijke medische producten en 
uitrusting, kritieke landbouwproducten en 

J. overwegende dat de COVID-19-
uitbraak duidelijk heeft gemaakt hoe 
kwetsbaar de EU-economie is en hoezeer 
haar toeleveringsketens door jarenlange 
dogmatische handelsliberalisering 
afhankelijk zijn van derde landen, een 
complexe crisis met gevolgen op lange 
termijn heeft veroorzaakt en het gebrek aan 
veerkracht van de mondiale waardeketens 
voor bepaalde belangrijke producten, 
waaronder medische apparatuur en 
hulpmiddelen, aan het licht heeft gebracht; 
overwegende dat de crisis heeft aangetoond 
dat er meer robuuste en veerkrachtige 
productieketens nodig zijn en dat moet 
worden geïnvesteerd in strategische 
gebieden om de weerbaarheid van de 
Europese toeleveringsketens te vergroten; 
overwegende dat in wetenschappelijke 
verslagen wordt gewezen op de 
toenemende risico’s van wereldwijde 
uitbraken van pandemieën en van aan de 
klimaatverandering gerelateerde 
fenomenen die gevolgen hebben voor de 
internationale betrekkingen; overwegende 
dat de handelsministers van de G20 hebben 
verzuimd de oorzaken van de crises naar 
behoren aan te pakken door een 
hervorming van de productieketens met 
het oog op economische diversificatie en 
veerkracht alsook een ononderbroken 
grensoverschrijdende stroom van 
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andere essentiële goederen en diensten te 
waarborgen; 

levensbelangrijke medische producten en 
uitrusting, kritieke landbouwproducten en 
andere essentiële goederen en diensten; 

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/5

Amendement 5
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat belangrijke aspecten 
van de wereldwijde context aan het 
verschuiven zijn en onvoorspelbaar zijn 
gebleken en in de afgelopen twee jaar voor 
spanningen hebben gezorgd; spreekt 
opnieuw zijn steun uit voor een open, vrij, 
voorspelbaar en eerlijk multilateraal 
handelssysteem, dat gebaseerd is op regels 
en gewaarborgd en bevorderd moet 
worden; wijst erop dat, ondanks het 
moeilijke mondiale economische klimaat, 
de EU (in 2018) een overschot van 
84,6 miljard EUR in de handel in 
goederen had met de partners waarmee zij 
handelsovereenkomsten had gesloten, in 
vergelijking met een totaal handelstekort 
van 24,6 miljard EUR met de rest van de 
wereld; herinnert eraan dat meer dan 
36 miljoen banen afhankelijk zijn van 
uitvoer naar markten buiten de EU;

1. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat belangrijke aspecten van de 
wereldwijde context aan het verschuiven 
zijn en onvoorspelbaar zijn gebleken en in 
de afgelopen twee jaar voor spanningen 
hebben gezorgd, dat de EU-economie 
kwetsbaar is en dat haar 
toeleveringsketens voor essentiële 
producten als gevolg van jarenlange 
liberalisering afhankelijk zijn van derde 
landen; spreekt opnieuw zijn steun uit voor 
een open, vrij, voorspelbaar en eerlijk 
multilateraal handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en gewaarborgd en 
bevorderd moet worden, maar dat moet 
worden hervormd om transparanter en 
democratischer te worden en de 
hiërarchie van de normen van het 
internationaal recht te respecteren; is van 
mening dat een grondige heroriëntering 
van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
nodig is om ervoor te zorgen dat er 
hoogwaardige banen worden geschapen, 
dat de openbare diensten worden 
versterkt, dat strategische en kwetsbare 
economische sectoren worden beschermd 
en dat de economische activiteiten worden 
gediversifieerd, teneinde grote 
uitdagingen zoals pandemieën, 
klimaatverandering en armoede aan te 
pakken;
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Or. en
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30.9.2020 A9-0160/6

Amendement 6
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU-
handelsstrategie de belangen en waarden 
van de Unie moet blijven bevorderen bij 
het aangaan van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, het concurrentievermogen van de 
EU-industrie moet vergroten en 
economische groei moet genereren in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europese Green Deal; is daarom 
van mening dat een ambitieuze 
multilaterale, plurilaterale en bilaterale 
agenda, de sluiting van voor beide partijen 
billijke en vruchtbare overeenkomsten 
waarin een strikte wederkerigheid wordt 
verzekerd, met inachtneming van de hoge 
Europese normen en standaarden in 
gevoelige sectoren, de mensenrechten en 
de daadwerkelijke bescherming daarvan, 
het wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen en zo nodig het 
gebruik van 
handelsbeschermingsinstrumenten de beste 
manier zijn om de EU concurrerender te 
maken in een geglobaliseerde wereld;

3. benadrukt dat de EU-
handelsstrategie een antwoord moet 
bieden op nieuwe uitdagingen in de 
wereld, de veerkracht van de EU-industrie 
moet vergroten en moet worden afgestemd 
op de doelstellingen van de Europese 
Green Deal; is daarom van mening dat een 
ambitieuze internationale, multilaterale, 
plurilaterale en bilaterale agenda, de 
sluiting van voor beide partijen billijke en 
vruchtbare overeenkomsten waarin een 
strikte wederkerigheid wordt verzekerd, 
met inachtneming van de hoge Europese 
normen en standaarden in gevoelige 
sectoren, de mensenrechten en de 
daadwerkelijke bescherming daarvan, het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen en zo nodig het 
gebruik van 
handelsbeschermingsinstrumenten de beste 
manier zijn om de EU concurrerender te 
maken in een geglobaliseerde wereld;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/7

Amendement 7
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5 benadrukt dat de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten moet worden 
verbeterd; verzoekt om een verdere 
uitwisseling van goede praktijken tussen de 
lidstaten onderling en tussen de lidstaten en 
de Commissie om synergieën tot stand te 
brengen en de resultaten te verbeteren; 
benadrukt in dit verband ook dat de 
beoordelingsstrategieën voor 
overeenkomsten moeten worden verbeterd 
en is van mening dat de Commissie moet 
zorgen voor een betere effectbeoordeling 
van elke handelsovereenkomst, die tijdig 
en door onafhankelijke instanties moet 
worden uitgevoerd;

5. benadrukt dat de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten moet worden 
verbeterd; verzoekt om een verdere 
uitwisseling van goede praktijken tussen de 
lidstaten onderling en tussen de lidstaten en 
de Commissie om synergieën tot stand te 
brengen en de resultaten te verbeteren; 
benadrukt in dit verband ook dat de 
beoordelingsstrategieën voor 
overeenkomsten moeten worden verbeterd 
en is van mening dat de Commissie moet 
zorgen voor een betere effectbeoordeling 
van elke handelsovereenkomst, die tijdig, 
aan de hand van betrouwbare 
economische modellen en door 
onafhankelijke instanties moet worden 
uitgevoerd;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/8

Amendement 8
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Commissie en de 
lidstaten werk moeten maken van een 
betere communicatiestrategie met 
betrekking tot de voordelen van het 
Europese handelsbeleid en de 
bewustmaking daarvan, teneinde de 
samenleving en belanghebbenden 
daadwerkelijk te betrekken; wijst erop dat 
stappenplannen de Commissie de 
gelegenheid bieden om de redenen achter 
bepaalde initiatieven en de doelstellingen 
ervan bekend te maken en toe te lichten, 
en om de samenleving en 
belanghebbenden te betrekken en 
feedback te ontvangen; is van mening dat 
de Commissie de volledige transparantie 
van stappenplannen en andere 
overlegactiviteiten dient te verzekeren om 
het effect ervan te maximaliseren en de 
betrokkenheid van belanghebbenden te 
garanderen;

7. benadrukt dat de Commissie en de 
lidstaten beter moeten samenwerken met 
de samenleving en belanghebbenden en 
feedback moeten ontvangen; is van mening 
dat de Commissie de volledige 
transparantie van stappenplannen en andere 
overlegactiviteiten dient te verzekeren om 
het effect ervan te maximaliseren en de 
betrokkenheid van belanghebbenden te 
garanderen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/9

Amendement 9
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt de economische verliezen 
die worden veroorzaakt door de verstoring 
van de internationale handel en mondiale 
waardeketens als gevolg van de COVID-
19-pandemie, hetgeen bijzonder ernstige 
gevolgen kan hebben voor 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat haar 
bepalingen inzake handel met 
ontwikkelingslanden toegang tot 
geneesmiddelen en medische uitrusting 
ondersteunen; 

11. betreurt de economische verliezen 
die worden veroorzaakt door de verstoring 
van de internationale handel en mondiale 
waardeketens als gevolg van de COVID-
19-pandemie, hetgeen bijzonder ernstige 
gevolgen kan hebben voor 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat haar 
bepalingen inzake handel met 
ontwikkelingslanden toegang tot 
geneesmiddelen en medische uitrusting 
ondersteunen en hun voedselzekerheid 
garanderen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/10

Amendement 10
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is om een open, eerlijk, 
evenwichtig, duurzaam en op waarden 
gebaseerd multilateralisme te bevorderen 
en het mondiale handelssysteem te 
stimuleren; betreurt ten zeerste de impasse 
bij de WTO, waarvoor actieve stappen en 
toezeggingen van alle WTO-leden nodig 
zijn; herhaalt zijn toezegging om het op 
regels gebaseerde multilaterale 
handelssysteem te verdedigen;

13. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is om een open, eerlijk, 
evenwichtig, duurzaam en op waarden 
gebaseerd multilateralisme te bevorderen 
en het mondiale handelssysteem te 
stimuleren; betreurt ten zeerste de impasse 
bij de WTO, waarvoor actieve stappen en 
toezeggingen van alle WTO-leden nodig 
zijn; herhaalt zijn toezegging om het op 
regels gebaseerde multilaterale 
handelssysteem en het internationaal 
recht te verdedigen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Amendement 11
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de geboekte 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
een multilateraal investeringsgerecht; 
merkt op dat het stelsel van 
investeringsgerechten bedoeld is als 
opstapje naar het multilateraal gerecht; 
betreurt de uiterst trage vooruitgang van de 
lidstaten bij het afschaffen van bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU, en 
dringt er bij de Commissie op aan waar 
nodig actie te ondernemen;

17. deelt de wereldwijde bezorgdheid 
over oneerlijke systemen voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten, en vraagt de 
Commissie zich te onthouden van het 
bevorderen van of onderhandelen over 
enige vorm van speciaal rechts- of 
arbitragesysteem voor zakelijke en 
buitenlandse investeerders zoals ISDS, 
ICS, MIC of andere; verzoekt de 
Commissie deze systemen op te schorten 
wanneer zij opnieuw over bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten onderhandelt, 
en ook een snelle uitweg te vinden uit het 
schandalige Verdrag inzake het 
Energiehandvest, dat de lidstaten 
miljarden euro’s kost en hun 
noodzakelijke overschakeling op 
energieproductie in overeenstemming met 
de Green Deal en de Overeenkomst van 
Parijs duurder en moeilijker maakt; 
betreurt de uiterst trage vooruitgang van de 
lidstaten bij het afschaffen van bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU, en 
dringt er bij de Commissie op aan waar 
nodig actie te ondernemen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/12

Amendement 12
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de EU met de VS 
moet blijven samenwerken als een partner 
waarmee zij oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties van gemeenschappelijk 
belang alsook voor bedreigingen en 
handelswrijvingen, waaronder de 
extraterritoriale toepassing van wetten die 
door de VS zijn aangenomen en die 
indruisen tegen het internationale recht; 
benadrukt dat de EU inspanningen moet 
blijven leveren om het wederzijdse 
vertrouwen en nauwe handelsbetrekkingen 
te herstellen en tegelijkertijd moet 
garanderen dat de Europese normen 
worden nageleefd; is van mening dat een 
beperkte handelsovereenkomst met de VS 
als een belangrijke opstap kan worden 
beschouwd;

20. benadrukt dat de EU met de VS 
moet blijven samenwerken als een partner 
waarmee zij oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties van gemeenschappelijk 
belang alsook voor bedreigingen en 
handelswrijvingen, waaronder de 
extraterritoriale toepassing van wetten die 
door de VS zijn aangenomen en die 
indruisen tegen het internationale recht; 
benadrukt dat de EU inspanningen moet 
blijven leveren om het wederzijdse 
vertrouwen en nauwe handelsbetrekkingen 
te herstellen en tegelijkertijd moet 
garanderen dat de Europese normen 
worden nageleefd; is van mening dat er 
geen – zelfs geen beperkte – 
handelsovereenkomst met de VS mag 
worden ondertekend zolang dat land de 
Overeenkomst van Parijs niet heeft 
ondertekend en niet toepast en zolang het 
illegale handelsmaatregelen en 
extraterritoriale sancties oplegt;

Or. en


