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30.9.2020 A9-0160/23

Ændringsforslag 23
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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 48a. opfordrer i lyset af 
sikkerhedsstyrkernes grove krænkelser af 
menneskerettighederne i Colombia 
Kommissionen til at anvende 
bestemmelserne om demokrati og 
menneskerettigheder i disse aftaler, 
eftersom de er væsentlige elementer af 
aftalerne; påpeger, at denne suspension 
kan være delvis og fokuseret på de 
økonomiske sektorer, der drager fordel af 
mordet på og fordrivelsen af 
befolkningen, såsom palmeolie- og 
bananproduktion; opfordrer nationale 
parlamenter, der endnu ikke har 
ratificeret denne aftale, til at afstå fra at 
gøre dette, så længe der ikke er indført en 
effektiv mekanisme til at garantere 
overensstemmelse med køreplanen og 
med de væsentlige dele af aftalen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/24

Ændringsforslag 24
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 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. minder om den holdning, som det 
gav udtryk for i sin forrige betænkning om 
gennemførelsen af den fælles 
handelspolitik; understreger, at den 15 
punkts handlingsplan af 27. februar 2018, 
der er udarbejdet af Kommissionens 
tjenestegrene, udgør et godt grundlag for 
overvejelser med henblik på at forbedre 
gennemførelsen af kapitlerne om handel og 
bæredygtig udvikling; påpeger, at den nye 
generation af aftaler omfatter 
menneskerettighedsbestemmelser og 
kapitler om bæredygtig udvikling, hvis 
fulde gennemførelse har til formål at sikre 
og fremme respekten for 
menneskerettigheder, Unionens værdier og 
høje arbejdsmæssige, sociale og 
miljømæssige standarder; noterer sig 
evalueringen af kapitlerne om bæredygtig 
udvikling i Kommissionens rapport om 
gennemførelsen af frihandelsaftaler og 
opfordrer til en rettidig gennemførelse af 
de eksisterende bestemmelser om handel 
og bæredygtig udvikling; anmoder 
Kommissionen om at udvikle en præcis og 
specifik metode til overvågning og 
evaluering af gennemførelsen af disse 
kapitler, eftersom en sådan evaluering ikke 
kan foretages på grundlag af kvantitative 
data alene; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge forslag til, hvordan man kan 
styrke håndhævelsen af kapitlet om 

49. minder om den holdning, som det 
gav udtryk for i sin forrige betænkning om 
gennemførelsen af den fælles 
handelspolitik; understreger, at den 15 
punkts handlingsplan af 27. februar 2018, 
der er udarbejdet af Kommissionens 
tjenestegrene, udgør et godt grundlag for 
overvejelser med henblik på at forbedre 
gennemførelsen af kapitlerne om handel og 
bæredygtig udvikling; påpeger, at den nye 
generation af aftaler omfatter en reference 
til demokrati og menneskerettigheder som 
væsentlige dele af aftalerne, lige som for 
de tidligere aftalers vedkommende, men 
også omfatter kapitler om bæredygtig 
udvikling, hvis fulde gennemførelse har til 
formål at sikre og fremme respekten for 
menneskerettigheder, Unionens værdier og 
høje arbejdsmæssige, sociale og 
miljømæssige standarder; noterer sig 
evalueringen af kapitlerne om bæredygtig 
udvikling i Kommissionens rapport om 
gennemførelsen af frihandelsaftaler og 
opfordrer til en rettidig gennemførelse af 
de eksisterende bestemmelser om handel 
og bæredygtig udvikling; anmoder 
Kommissionen om at udvikle en præcis og 
specifik metode til overvågning og 
evaluering af gennemførelsen af disse 
væsentlige elementer og disse kapitler om 
handel og bæredygtig udvikling, eftersom 
en sådan evaluering ikke kan foretages på 
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bæredygtig udvikling i handelsaftaler; grundlag af kvantitative data alene; 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
forslag til, hvordan man kan styrke 
håndhævelsen af bestemmelserne om 
menneskerettigheder og demokrati og 
kapitlet om bæredygtig udvikling i 
handelsaftaler;

Or. en
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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 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. mener, at kapitlerne om handel og 
bæredygtig udvikling i handelsaftaler bør 
være en af drivkræfterne bag den 
europæiske grønne pagts eksterne 
dimension; understreger, at enhver ny 
CO2-tilpasningsmekanisme bør være 
forenelig med WTO's regler og EU's 
frihandelsaftaler; understreger, at EU-
virksomheder ikke bør stilles ringere i 
konkurrencen;

56. mener, at kapitlerne om handel og 
bæredygtig udvikling i handelsaftaler bør 
være en af drivkræfterne bag den 
europæiske grønne pagts eksterne 
dimension; understreger, at EU skal 
handle på WTO-plan for at sikre, at ingen 
WTO-regel vil modarbejde den nye CO2-
tilpasningsmekanisme eller enhver 
foranstaltning, der er nødvendig for at 
tackle klimaændringer;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Ændringsforslag 26
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 63

Forslag til beslutning Ændringsforslag

63. påskønner Kommissionens 
meddelelse om udnævnelse tidligt i 2020 
af en øverste ansvarlig for håndhævelse af 
handelsaftaler (Chief Trade Enforcement 
Officer - CTEO), der skal have til opgave 
at overvåge og forbedre overholdelsen af 
EU's handelsaftaler; bemærker, at 
reglerne under EU's handelsaftaler bør 
håndhæves på en effektiv måde med 
henblik på at sikre deres effektivitet samt 
på at adressere markedsforvridninger; 
understreger behovet for, at denne 
nyoprettede stilling fokuserer på 
implementering og håndhævelse af vores 
handelsaftaler samt på misligholdelse af 
regler om markedsadgang og forpligtelser 
vedrørende handel og bæredygtig 
udvikling; er af den opfattelse, at CTEO'en 
ikke kun bør overvåge og håndhæve miljø- 
og arbejdsbeskyttelsesforpligtelser i 
henhold til EU's handelsaftaler med 
tredjelande, men også fokusere på 
gennemførelsen af alle kapitler i 
handelsaftalerne med henblik på at sikre, at 
deres potentiale udnyttes fuldt ud; 
opfordrer Kommissionen til præcisere 
denne rolle yderligere;

63. noterer sig udnævnelsen af den 
nye øverste ansvarlig for håndhævelse af 
handelsaftaler (Chief Trade Enforcement 
Officer - CTEO), der skal have til opgave 
at overvåge og forbedre implementeringen 
og håndhævelsen af vores handelsaftaler 
samt undersøge misligholdelsen af regler 
om markedsadgang og forpligtelser 
vedrørende handel og bæredygtig 
udvikling; er af den opfattelse, at CTEO'en 
ikke kun bør overvåge og håndhæve miljø-, 
menneskerettigheds- og 
arbejdsbeskyttelsesforpligtelser i henhold 
til EU's handelsaftaler med tredjelande, 
men også fokusere på gennemførelsen af 
alle kapitler i handelsaftalerne med henblik 
på at sikre, at deres potentiale udnyttes 
fuldt ud; opfordrer Kommissionen til 
præcisere denne rolle yderligere;

Or. en
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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 64

Forslag til beslutning Ændringsforslag

64. opfordrer Rådet til hurtigt at indgå 
en aftale om instrumentet for internationale 
offentlige udbud med henblik på at 
tilvejebringe retssikkerhed, gensidighed og 
lige konkurrencevilkår for EU-
virksomhederne; opfordrer til, at der 
medtages et globalt katalog over vigtige 
akutte sundhedsprodukter for at undgå, at 
tredjelandsleverandører i fremtiden 
misbruger deres stilling i den internationale 
handel i forbindelse med en global 
pandemi; bemærker, at Unionens markeder 
for offentlige udbud er de mest åbne i 
verden, og at visse tredjelande giver meget 
begrænset adgang til sådanne markeder; 
understreger vigtigheden af at fremme 
gensidighed og gensidige fordele for så 
vidt angår markedsadgang og offentlige 
udbud til gavn for EU-virksomhederne;

64. opfordrer Rådet til hurtigt at indgå 
en aftale om instrumentet for internationale 
offentlige udbud med henblik på at 
tilvejebringe retssikkerhed, gensidighed og 
lige konkurrencevilkår for EU-
virksomhederne; opfordrer til, at der 
medtages et globalt katalog over vigtige 
akutte sundhedsprodukter for at undgå, at 
tredjelandsleverandører i fremtiden 
misbruger deres stilling i den internationale 
handel i forbindelse med en global 
pandemi; bemærker med bekymring, at 
Unionens markeder for offentlige udbud er 
de mest åbne i verden, og at visse 
tredjelande forsigtigt giver meget 
begrænset adgang til en del af sådanne 
markeder for at beskytte deres lokale 
SMV'er; understreger vigtigheden af at 
fremme gensidighed og gensidige fordele 
for så vidt angår markedsadgang og 
offentlige udbud til gavn for EU's borgere 
og virksomheder;

Or. en
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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 69

Forslag til beslutning Ændringsforslag

69. er betænkelig ved den stadig mere 
udbredte anvendelse af 
voldgiftsmekanismer mellem investorer og 
stater via investeringsaftaler; minder om, at 
sådanne parallelle retssystemer er indrettet 
på at favorisere virksomhedernes interesser 
og rettigheder, men ikke deres pligter og 
ansvar, og kan bringe staternes politiske 
råderum og legitime reguleringsret i fare; 
finder det forkasteligt, at advokatfirmaer er 
begyndt at reklamere med rådgivning om, 
hvordan udenlandske investorer kan 
anlægge voldgiftssager på grund af covid-
relaterede statslige foranstaltninger; 
opfordrer til et moratorium for alle 
voldgiftskrav vedrørende foranstaltninger, 
der sigter på de sundhedsmæssige, 
økonomiske og sociale dimensioner af 
pandemien og dens virkninger;

69. er betænkelig ved den stadig mere 
udbredte anvendelse af 
voldgiftsmekanismer mellem investorer og 
stater via investeringsaftaler; minder om, at 
sådanne parallelle retssystemer er indrettet 
på at favorisere virksomhedernes interesser 
og rettigheder, men ikke deres pligter og 
ansvar, og kan bringe staternes politiske 
råderum og legitime reguleringsret i fare; 
finder det forkasteligt, at advokatfirmaer er 
begyndt at reklamere med rådgivning om, 
hvordan udenlandske investorer kan 
anlægge voldgiftssager på grund af covid-
relaterede statslige foranstaltninger; 
opfordrer til et moratorium for alle 
voldgiftskrav vedrørende foranstaltninger, 
der sigter på de sundhedsmæssige, 
økonomiske og sociale dimensioner af 
pandemien og dens virkninger, og til at 
afstå fra at forhandle om enhver form for 
mekanisme mellem investorer og stater, 
der opretter særlige retssystemer, som 
giver privilegier til selskaber og 
udenlandske investorer;

Or. en


