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30.9.2020 A9-0160/13

Amendement 13
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 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt dat de huidige regering 
overweegt zich terug te trekken uit de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten; 
dringt er bij de regering op aan partij te 
blijven bij die overeenkomst;

22. betreurt ten zeerste dat de huidige 
regering de Overeenkomst van Parijs niet 
heeft ondertekend, zich heeft 
teruggetrokken uit het Verdrag inzake de 
niet-verspreiding van kernwapens en uit 
de Overeenkomst van Wenen inzake 
Iraanse kernprogramma, en nu overweegt 
zich terug te trekken uit de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten; hoopt dat de 
volgende regering die politieke keuzes, die 
zeer nadelig zijn voor het Amerikaanse 
volk en voor de wereld, zal heroverwegen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Amendement 14
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 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan op 1 februari 2019 en merkt op dat 
de uitvoer van de EU naar Japan, volgens 
de eerste elementen na een jaar 
uitvoering13, met 6,6 % is gestegen ten 
opzichte van dezelfde periode het jaar 
voordien;
________________

32. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan op 1 februari 2019 en het begin van 
de uitvoering ervan, en verzoekt de 
Commissie opnieuw over deze 
overeenkomst te onderhandelen om ze 
aan te passen aan de nieuwe uitdagingen 
waarmee de EU en de rest van de wereld 
worden geconfronteerd;

13 null

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Amendement 15
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 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore op 21 november 2019; is 
verheugd over de vooruitgang die is 
geboekt bij de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam, 
dringt aan op verdere snelle vooruitgang, 
met name wat betreft de oprichting van 
gezamenlijke instellingen en de ratificatie 
van de resterende kernverdragen van de 
IAO en de toezeggingen inzake 
mensenrechtenkwesties, en dringt er bij 
de Commissie op aan te zorgen voor de 
concrete handhaving ervan, in 
samenwerking met de EDEO; verzoekt de 
lidstaten over te gaan tot ratificatie van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam, zodat deze, 
samen met de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam, zo spoedig 
mogelijk in werking kan treden; merkt op 
dat de EU in 2018 ongeveer 
13,8 miljard EUR aan goederen naar 
Vietnam heeft uitgevoerd, en wijst erop 
dat de op regels gebaseerde 
vrijhandelsovereenkomsten en 
investeringsbeschermingsovereenkomsten 
de voorspelbaarheid en rechtsstatelijkheid 
voor investeerders zullen waarborgen, de 
uitvoer in beide richtingen op een 
positieve manier zullen verhogen en 

33. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore op 21 november 2019 en de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst 
tussen de EU en Vietnam, en vraagt dat 
deze wordt herzien om ze aan te passen 
aan nieuwe uitdagingen zoals 
klimaatverandering en pandemieën;



AM\1214595NL.docx PE658.341v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

stabiliteit en vertrouwen voor kmo’s 
zullen scheppen; beschouwt deze 
overeenkomsten als een stap in de 
richting van een vrijhandelsovereenkomst 
met de gehele regio van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Amendement 16
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 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het belang van het 
versterken van de wederzijds voordelige 
handels- en politieke betrekkingen met 
Latijns-Amerika; wijst erop dat de 
Europese Unie en Latijns-Amerika nauw 
met elkaar samenwerken op basis van hun 
historische, culturele en economische 
banden, en dat de regio Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied de vijfde grootste 
handelspartner van de EU is; is van mening 
dat de aanwezigheid van de EU in de regio 
van fundamenteel belang is, voor een 
versterkte samenwerking op basis van 
gedeelde waarden en als vector voor de 
tenuitvoerlegging van het EU-beleid voor 
extern optreden, met name wat de 
versterking van het multilaterale, op regels 
gebaseerde handelssysteem betreft; 
verzoekt de Commissie haar voornemen 
met betrekking tot toekomstige handels- 
en associatieovereenkomsten te 
verduidelijken, wat de opsplitsing van de 
tekst betreft;

35. benadrukt het belang van het 
versterken van de wederzijds voordelige 
handels- en politieke betrekkingen met 
Latijns-Amerika; wijst erop dat de 
Europese Unie en Latijns-Amerika nauw 
met elkaar samenwerken op basis van hun 
historische, culturele en economische 
banden, en dat de regio Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied de vijfde grootste 
handelspartner van de EU is; is van mening 
dat de aanwezigheid van de EU in de regio 
van fundamenteel belang is, voor een 
versterkte samenwerking op basis van 
gedeelde waarden en als vector voor de 
tenuitvoerlegging van het EU-beleid voor 
extern optreden, met name wat de 
versterking van het multilaterale, op regels 
gebaseerde handelssysteem betreft; is van 
mening dat het zeer ondemocratisch zou 
zijn om door te gaan met het voornemen 
om de nationale parlementen volledig uit 
te sluiten van het proces van ratificatie 
van de associatieovereenkomsten in hun 
geheel, gezien de enorme impact die zij 
hebben op het dagelijks leven van hun 
burgers;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Amendement 17
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 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. benadrukt het belang van de 
onlangs afgeronde modernisering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mexico en de sluiting van de 
associatieovereenkomst met Mercosur, die 
beide het potentieel hebben om ons 
strategisch partnerschap met Latijns-
Amerika te verdiepen, extra kansen te 
creëren in onze handelsbetrekkingen met 
deze landen en de toeleveringsketens voor 
de Europese economie te helpen 
diversifiëren; is van mening dat de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mercosur het grootste akkoord tussen 
“blokken” in zijn soort vormt en een voor 
beide partijen voordelige open markt tot 
stand kan brengen die ongeveer 
800 miljoen burgers omvat; wijst erop dat 
deze overeenkomst, zoals alle 
handelsovereenkomsten van de EU, 
eerlijke concurrentievoorwaarden moet 
verzekeren en de naleving van Europese 
normen en productiemethoden moet 
garanderen; stipt aan dat de 
overeenkomst een bindend hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling bevat dat 
toegepast, ten uitvoer gelegd en volledig 
beoordeeld moet worden, alsook 
specifieke verbintenissen op het gebied 
van arbeidsrechten en 
milieubescherming, met inbegrip van de 
uitvoering van de Klimaatovereenkomst 

36. neemt nota van de onlangs 
afgeronde parafering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mexico en de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Mercosur; wijst erop dat 
deze overeenkomsten hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling bevatten, maar 
geen mechanisme om die afdwingbaar te 
maken, en verzoekt de Raad ze niet te 
ondertekenen; verzoekt de Commissie 
helemaal opnieuw te onderhandelen over 
het internationale handelsbeleid van de 
EU om ervoor te zorgen dat de 
Overeenkomst van Parijs en de IAO-
normen volledig in acht worden genomen 
en om, in het licht van de tijdens de 
pandemie geconstateerde tekortkomingen, 
te erkennen dat de EU dringend opnieuw 
onafhankelijke productiecapaciteit in alle 
strategische sectoren moet krijgen;
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van Parijs en de bijbehorende 
uitvoeringsvoorschriften;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Amendement 18
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 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is ervan overtuigd dat de 
modernisering van de 
associatieovereenkomst met Chili zal 
helpen om de aanwezigheid van de EU in 
de ruimere regio te stimuleren en zal 
helpen om een internationale 
handelsagenda te bevorderen die gebaseerd 
is op duurzame ontwikkeling, een sterkere 
bescherming van de milieu- en 
arbeidsnormen en eerbiediging van de 
mensenrechten; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de lopende 
onderhandelingen resultaten worden 
geboekt met betrekking tot deze beginselen 
en dat tijdig een akkoord kan worden 
bereikt;

37. is van mening dat de modernisering 
van de associatieovereenkomst met Chili 
moet worden afgestemd op de 
internationale handelsagenda die gebaseerd 
is op duurzame ontwikkeling, een sterkere 
bescherming van de milieu- en 
arbeidsnormen en eerbiediging van de 
mensenrechten; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de lopende 
onderhandelingen resultaten worden 
geboekt met betrekking tot deze 
beginselen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Amendement 19
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 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. deelt de grote bezorgdheid van de 
parlementen van verschillende lidstaten 
over de overeenkomst tussen de EU en 
Mercosur, gezien het gevaar dat zij vormt 
voor het Amazonegebied, voor inheemse 
gemeenschappen, voor kleine en 
middelgrote boeren in beide regio’s, voor 
banen in de industrie in Argentinië en 
Brazilië, voor de voedselveiligheid in de 
EU door het massale gebruik van 
pesticiden waarvan het gebruik in de EU 
verboden is – hoewel de chemische 
industrie van de EU er veel van exporteert 
– en voor de democratie, gezien de 
schending van de rechtsstaat en de 
onderdrukking van minderheden in 
Brazilië en Paraguay;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Amendement 20
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 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met 
name met Australië en Nieuw-Zeeland, 
Tunesië, Marokko en Indonesië, in 
overeenstemming met de Green Deal en 
rekening houdend met het gevoelige 
karakter van bepaalde landbouwproducten 
zoals rundvlees, schapenvlees, 
zuivelproducten en fruit; herhaalt zijn 
oproep om snel 
investeringsonderhandelingen met 
Taiwan te openen en verzoekt de 
Commissie een verkennend onderzoek te 
starten;

38. vraagt dat de onderhandelingen 
over nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, 
namelijk met Australië en Nieuw-Zeeland, 
Tunesië, Marokko en Indonesië, 
onmiddellijk worden opgeschort tot er een 
nieuw handelsbeleid is vastgesteld dat in 
overeenstemming is met de Green Deal, 
gezien het gevoelige karakter van bepaalde 
landbouwproducten zoals rundvlees, 
schapenvlees, zuivelproducten en fruit;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Amendement 21
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 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst op de positieve 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het 
eerste volledige kalenderjaar van de 
uitvoering, de bilaterale handel in 
goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; stipt 
aan dat het handelsoverschot van de EU 
met Canada gestegen is met 60 % en extra 
kansen biedt voor onze exporteurs; wijst 
er tevens op dat beide partijen sinds de 
voorlopige inwerkingtreding van de 
overeenkomst een solide partnerschap 
hebben opgezet door de oorspronkelijke 
tekst aan te vullen met belangrijke 
aanbevelingen inzake handel, 
klimaatactie en de Overeenkomst van 
Parijs, handel en gender, en kmo’s, en is 
van mening dat dit getuigt van de 
dynamiek van een handelsovereenkomst 
bij de tenuitvoerlegging ervan; verzoekt de 
Commissie het Parlement recentere 
gegevens te doen toekomen over de 
uitvoer door kmo’s in de EU en de 
algemene duurzaamheid van de 
overeenkomst; wijst erop dat het 
belangrijk is de tenuitvoerlegging en 
follow-up van het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling te versterken;

43. uit zijn grote bezorgdheid over de 
schending van de handelsovereenkomst 
tussen de EU en Canada (CETA) door 
Canada, waarop deskundigen op het 
gebied van voedselzekerheid van de 
Commissie in 2014 en recenter in 2020 
hebben gewezen, met wat betreft de 
traceerbaarheid van rundvlees uit Canada, 
het gebrek aan medewerking van de 
Canadese autoriteiten, waardoor de EU 
niet kan controleren dat er geen 
groeihormonen worden gebruikt, en de 
tolerantie van de verantwoordelijke 
instanties van de grens- en 
gezondheidsautoriteiten van de EU ten 
aanzien van inbreuken op de 
voedselveiligheid; benadrukt dat er 
opnieuw over deze overeenkomst moet 
worden onderhandeld om ze verenigbaar 
te maken met de Green Deal en het 
voorzorgsbeginsel en om het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
afdwingbaar te maken;



AM\1214595NL.docx PE658.341v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Amendement 22
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 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. beklemtoont hoe belangrijk het is 
om met name bij handelsbesprekingen te 
zorgen voor inspraak van de nationale 
parlementen, het maatschappelijk 
middenveld en de particuliere sector van 
alle partijen; dringt aan op betere 
participatie en raadpleging van sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld bij onderhandelingen over en 
de uitvoering van handelsovereenkomsten, 
met name in het kader van de opdracht van 
de interne adviesgroepen, waarvan de 
toezichthoudende rol kan worden 
uitgebreid naar alle onderdelen van 
handelsovereenkomsten in plaats van 
alleen de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling;

48. beklemtoont hoe belangrijk het is 
om met name bij handelsbesprekingen te 
zorgen voor inspraak van de nationale 
parlementen, het maatschappelijk 
middenveld en de particuliere sector van 
alle partijen; dringt aan op betere 
participatie en raadpleging van sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld bij onderhandelingen over en 
de uitvoering van handelsovereenkomsten, 
met name in het kader van de opdracht van 
de interne adviesgroepen, waarvan de 
toezichthoudende rol kan worden 
uitgebreid naar alle onderdelen van 
handelsovereenkomsten in plaats van 
alleen de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie een duidelijke en 
onafhankelijke procedure vast te stellen 
voor de behandeling van klachten, zoals 
die welke door Peruaanse 
middenveldorganisaties is ingediend;

Or. en


