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30.9.2020 A9-0160/13

Ændringsforslag 13
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 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager, at den nuværende 
amerikanske regering overvejer at trække 
sig ud af aftalen om offentlige indkøb; 
opfordrer indtrængende regeringen til 
fortsat at deltage i den pågældende aftale;

22. beklager dybt, at den nuværende 
regering ikke har undertegnet 
Parisaftalen, trukket sig ud af traktaten 
om ikkespredning af kernevåben og af 
Wienaftalen om det iranske atomprogram, 
og nu overvejer at trække sig ud af aftalen 
om offentlige indkøb; håber, at den næste 
regering vil tage disse politiske valg, som 
er meget skadelige for det amerikanske 
folk og for resten af verden, op til fornyet 
overvejelse;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Ændringsforslag 14
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 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. påskønner ikrafttrædelsen af 
frihandelsaftalen af 1. februar 2019 mellem 
EU og Japan og bemærker, at EU's 
eksport til Japan, ifølge de første tal fra 
det første år efter gennemførelsen, steg 
med 6,6 % sammenlignet med den samme 
periode året før;
________________

32. noterer sig ikrafttrædelsen af 
frihandelsaftalen af 1. februar 2019 mellem 
EU og Japan og indledningen af dens 
gennemførelse og opfordrer 
Kommissionen til at genforhandle den 
med henblik på at tilpasse den til de nye 
udfordringer, som EU og resten af verden 
står overfor;

13null

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Ændringsforslag 15
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 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. hilser ikrafttrædelsen af handels
aftalen af 21. november 2019 mellem EU 
og Singapore velkommen; påskønner de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til 
gennemførelsen af EU-Vietnam-aftalen, og 
opfordrer til, at der fortsat gøres hurtige 
fremskridt, navnlig med hensyn til 
oprettelsen af fælles institutioner og 
ratificeringen af udestående centrale 
ILO-konventioner og forpligtelser 
vedrørende 
menneskerettighedsspørgsmål, og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at sikre den konkrete håndhævelse heraf i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten; 
opfordrer medlemsstaterne til at gå videre 
med ratificeringen af 
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem 
EU og Vietnam (EVIPA), således at den 
sammen med frihandelsaftalen mellem 
EU og Vietnam kan træde i kraft snarest 
muligt; bemærker, at EU i 2018 
eksporterede varer til en værdi af omkring 
13,8 mia. EUR til Vietnam, og påpeger, at 
de regelbaserede frihandelsaftaler og 
investeringsbeskyttelsesaftaler vil sikre 
forudsigelighed og retssikkerhed for 
investorer samt en positiv forøgelse af 
eksporten på begge måder og skabe 
stabilitet og tillid for SMV'er; ser disse 
aftaler som et skridt nærmere indgåelsen 
af en frihandelsaftale med hele regionen 

33. noterer sig ikrafttrædelsen af 
handelsaftalen af 21. november 2019 
mellem EU og Singapore og 
gennemførelsen af EU-Vietnam-aftalen og 
opfordrer til en revision af den med 
henblik på at bringe den i 
overensstemmelse med de nye 
udfordringer som klimaændringer og 
pandemier;
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under Sammenslutningen af Stater i 
Sydøstasien (ASEAN);

Or. en
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Ændringsforslag 16
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 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. fremhæver betydningen af at styrke 
gensidigt fordelagtige handelsmæssige og 
politiske forbindelser med Latinamerika; 
minder om, at Den Europæiske Union og 
Latinamerika har et tæt samarbejde baseret 
på deres historiske, kulturelle og 
økonomiske bånd, og at Latinamerika og 
Caribien (LAC) udgør EU's femtestørste 
handelspartner; mener, at EU's 
tilstedeværelse i regionen er afgørende for 
et øget samarbejde baseret på delte 
værdier, samtidig med at den fungerer som 
vektor for EU's udenrigspolitik, navnlig i 
relation til styrkelsen af det multilaterale 
regelbaserede handelssystem; opfordrer 
Kommissionen til at tydeliggøre sin 
intention i relation til fremtidige handels- 
og associeringsaftaler for så vidt angår 
spørgsmålet om at opdele dem i separate 
tekster;

35. fremhæver betydningen af at styrke 
gensidigt fordelagtige handelsmæssige og 
politiske forbindelser med Latinamerika; 
minder om, at Den Europæiske Union og 
Latinamerika har et tæt samarbejde baseret 
på deres historiske, kulturelle og 
økonomiske bånd, og at Latinamerika og 
Caribien (LAC) udgør EU's femtestørste 
handelspartner; mener, at EU's 
tilstedeværelse i regionen er afgørende for 
et øget samarbejde baseret på delte 
værdier, samtidig med at den fungerer som 
vektor for EU's udenrigspolitik, navnlig i 
relation til styrkelsen af det multilaterale 
regelbaserede handelssystem; mener, at det 
ville være meget udemokratisk at fortsætte 
med intentionen om at udelukke nationale 
parlamenter fra ratificeringsprocessen for 
associeringsaftaler i deres helhed i 
betragtning af deres store indvirkning på 
deres borgeres dagligdag;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Ændringsforslag 17
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 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger betydningen af den 
nyligt indgåede modernisering af 
associeringsaftalen mellem EU og Mexico 
og indgåelsen af en Mercosur-
associeringsaftale, der både har potentiale 
til at uddybe vores strategiske partnerskab 
med Latinamerika, skabe yderligere 
muligheder i vores handelsforbindelser 
med disse lande og bidrage til at 
diversificere forsyningskæderne for den 
europæiske økonomi; mener, at 
associeringsaftalen mellem EU og 
Mercosur er den største "blok to blok" -
aftale af sin art og har potentiale til at 
skabe et åbent marked, der er til gavn for 
begge parter, og som omfatter omkring 
800 millioner borgere; påpeger, at denne 
aftale ligesom alle EU's handelsaftaler 
skal sikre fair konkurrence og sikre, at 
europæiske produktionsstandarder og -
metoder overholdes; påpeger, at aftalen 
indeholder et bindende kapitel om 
bæredygtig udvikling, der skal anvendes, 
gennemføres og vurderes fuldt ud, samt 
specifikke forpligtelser vedrørende 
arbejdstagerrettigheder og 
miljøbeskyttelse, herunder 
gennemførelsen af klimaaftalen fra Paris 
og de relevante 
gennemførelsesbestemmelser;

36. noterer sig den nyligt indgåede 
parafering af associeringsaftalen mellem 
EU og Mexico og associeringsaftalen 
mellem EU og Mercosur; påpeger, at disse 
aftaler indeholder kapitler om bæredygtig 
udvikling, men at der ikke er nogen 
mekanisme til at sikre, at de kan 
håndhæves, og anmoder Rådet om at 
afstå fra at undertegne dem; opfordrer 
Kommissionen til at genforhandle EU's 
handelspolitik i sin helhed for at sikre fuld 
overholdelse af Parisaftalen og ILO's 
standarder og for i lyset af de mangler, 
der blev konstateret under pandemien, at 
erkende, at der er et presserende behov 
for, at EU inddriver uafhængig 
produktionskapacitet i alle strategiske 
sektorer;

Or. en
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Ændringsforslag 18
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 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. er overbevist om, at 
moderniseringen af associeringsaftalen 
med Chile vil tjene til at fremme EU's 
tilstedeværelse i regionen som helhed 
yderligere og bidrage til at fremme en 
international handelsdagsorden baseret på 
bæredygtig udvikling, stærkere beskyttelse 
af miljø- og arbejdsstandarder og respekt 
for menneskerettighederne; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at de 
igangværende forhandlinger lever op til 
disse principper, og at der kan opnås 
enighed inden for en rimelig frist;

37. mener, at moderniseringen af 
associeringsaftalen med Chile bør bringe 
den i overensstemmelse med den 
internationale handelsdagsorden baseret 
på bæredygtig udvikling, stærkere 
beskyttelse af miljø- og arbejdsstandarder 
og respekt for menneskerettighederne; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at de 
igangværende forhandlinger lever op til 
disse principper;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Ændringsforslag 19
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 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. deler dybt de dybe bekymringer, 
som flere medlemsstaters parlamenter har 
med hensyn til aftalen mellem EU og 
Mercosur, i betragtning af den fare, den 
udgør for Amazonregionen, for 
oprindelige samfund, for små og 
mellemstore landbrugere fra begge 
regioner, for industrielle job i Argentina 
og Brasilien, for fødevaresikkerhed i EU 
som følge af den massive anvendelse af 
pesticider, der er forbudt i EU – selv om 
EU's kemiske industri eksporterer mange 
af dem – og for demokratiet i betragtning 
af tilsidesættelsen af retsstatsprincippet og 
undertrykkelsen af mindretal i Brasilien 
og Paraguay;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Ændringsforslag 20
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 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. opfordrer til at forfølge en ambitiøs 
dagsorden, når det drejer sig om at 
forhandle frihandelsaftaler, navnlig med 
Australien og New Zealand, Tunesien, 
Marokko og Indonesien og i 
overensstemmelse med den grønne pagt 
ihukommende den følsomme karakter af 
visse landbrugsprodukter såsom okse-, 
fårekød, mejeriprodukter og frugt; 
gentager sin opfordring til, at der hurtigt 
indledes forhandlinger om investeringer 
med Taiwan, og opfordrer Kommissionen 
til at iværksætte en 
screeningsundersøgelse;

38. opfordrer til øjeblikkeligt at standse 
forhandlingerne om enhver ny 
frihandelsaftale, navnlig med Australien 
og New Zealand, Tunesien, Marokko og 
Indonesien, indtil der bliver indført en ny 
handelspolitik, der er i overensstemmelse 
med den grønne pagt, i betragtning af den 
følsomme karakter af visse 
landbrugsprodukter såsom okse-, fårekød, 
mejeriprodukter og frugt;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Ændringsforslag 21
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 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om den positive udvikling i 
handelsaftalen mellem EU og Canada 
(CETA); bemærker, at den bilaterale 
handel med varer, herunder 
landbrugsfødevarer, i det første hele 
kalenderår, hvor aftalen var i funktion, 
steg med 10,3 % i forhold til 
gennemsnittet for de foregående tre år; 
minder om, at EU's handelsoverskud over 
for Canada steg med 60 % og skabte 
yderligere muligheder for vores 
eksportører; minder også om, at de to 
parter siden aftalens midlertidige 
ikrafttræden har skabt et solidt 
partnerskab ved at følge den oprindelige 
tekst op med vigtige henstillinger om 
handel, klimaindsats og Parisaftalen, 
handel og køn, og SMV'er, og mener, at 
dette er bevis på den dynamik, der præger 
en handelsaftale under dens 
gennemførelse; opfordrer Kommissionen 
til at forelægge Parlamentet nyere data 
om EU-SMV'ers eksport og aftalens 
overordnede bæredygtighed; minder om 
betydningen af at styrke gennemførelsen 
og opfølgningen af kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling;

43. udtrykker sin dybe bekymring 
over, at Canada har overtrådt 
handelsaftalen mellem EU og Canada 
(CETA) som påpeget af Kommissionens 
fødevaresikkerhedseksperter i 2014 og 
mere nyligt i 2020, navnlig med hensyn til 
sporbarhed af oksekød fra Canada, det 
manglende samarbejde fra de canadiske 
myndigheders side, som gør det umuligt 
for EU at kontrollere, at der ikke anvendes 
væksthormoner, og tolerancen fra EU's 
grænse- og sundhedsmyndigheders side 
med hensyn til brud på 
fødevaresikkerheden; understreger, at 
denne aftale skal genforhandles med 
henblik på at gøre den forenelig med den 
grønne pagt og med 
forsigtighedsprincippet og gøre kapitlet 
om handel og bæredygtig udvikling 
gældende;

Or. en
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Ændringsforslag 22
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 48

Forslag til beslutning Ændringsforslag

48. fremhæver betydningen af i 
særdeleshed at inddrage alle 
handelsforhandlingsparters nationale 
parlamenter, civilsamfund og private 
sektor; opfordrer til øget deltagelse og 
høring af arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet i forbindelse med 
forhandling og gennemførelse af 
handelsaftaler, navnlig inden for de 
nationale rådgivende gruppers 
ansvarsområde, hvis overvågningsrolle kan 
udvides til at omfatte alle dele af 
handelsaftaler og ikke blot kapitlerne om 
handel og bæredygtig udvikling;

48. fremhæver betydningen af i 
særdeleshed at inddrage alle 
handelsforhandlingsparters nationale 
parlamenter, civilsamfund og private 
sektor; opfordrer til øget deltagelse og 
høring af arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet i forbindelse med 
forhandling og gennemførelse af 
handelsaftaler, navnlig inden for de 
nationale rådgivende gruppers 
ansvarsområde, hvis overvågningsrolle kan 
udvides til at omfatte alle dele af 
handelsaftaler og ikke blot kapitlerne om 
handel og bæredygtig udvikling; opfordrer 
Kommissionen til at indføre en klar og 
uafhængig procedure for behandling af 
klager, såsom den, der blev fremsat af de 
peruvianske civilsamfundsorganisationer;

Or. en


