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30.9.2020 A9-0160/23

Amendement 23
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 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 48 bis. verzoekt de Commissie, gezien de 
grove schending van de mensenrechten 
door de veiligheidstroepen in Colombia, 
de democratie- en mensenrechtenclausule 
van deze overeenkomsten toe te passen, 
aangezien dit essentiële onderdelen 
daarvan zijn; wijst erop dat deze 
opschorting gedeeltelijk kan zijn en 
gericht kan zijn op de economische 
sectoren die profiteren van moorden en 
verplaatsing van de bevolking, zoals de 
teelt van oliepalmen en bananen; vraagt 
de nationale parlementen die deze 
overeenkomst nog niet hebben 
geratificeerd, dat niet te doen tot er een 
doeltreffend mechanisme is ingesteld dat 
de naleving van de routekaart en de 
essentiële onderdelen van de 
overeenkomst kan garanderen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/24

Amendement 24
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 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. herinnert aan zijn standpunt in zijn 
vorige verslag over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid; 
benadrukt dat het 15-puntenplan van de 
diensten van de Commissie van 27 februari 
2018 een goede basis voor reflectie vormt 
om de uitvoering van de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling te 
verbeteren; herinnert eraan dat de nieuwe 
generatie overeenkomsten clausules over 
de mensenrechten en hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling omvat, waarvan de 
volledige uitvoering tot doel heeft de 
eerbiediging van de mensenrechten, de 
waarden van de Unie en hoge sociale, 
arbeids- en milieunormen te waarborgen en 
te bevorderen; neemt kennis van de 
beoordeling van de hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling in het verslag van 
de Commissie over de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten, en dringt aan 
op een tijdige tenuitvoerlegging van de 
bestaande bepalingen inzake handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie een precieze en specifieke 
methode te ontwikkelen om de uitvoering 
van de bepalingen van deze hoofdstukken 
op te volgen en te evalueren, aangezien het 
onmogelijk is deze te evalueren op grond 
van louter kwantitatieve gegevens; 
verzoekt de Commissie voorstellen in te 
dienen om de handhaving van het 

49. herinnert aan zijn standpunt in zijn 
vorige verslag over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid; 
benadrukt dat het 15-puntenplan van de 
diensten van de Commissie van 27 februari 
2018 een goede basis voor reflectie vormt 
om de uitvoering van de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling te 
verbeteren; herinnert eraan dat de nieuwe 
generatie overeenkomsten – net zoals de 
vorige – verwijzingen naar democratie en 
de mensenrechten bevat, die er essentiële 
onderdelen van zijn, maar ook 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling 
omvat, waarvan de volledige uitvoering tot 
doel heeft de eerbiediging van de 
mensenrechten, de waarden van de Unie en 
hoge sociale, arbeids- en milieunormen te 
waarborgen en te bevorderen; neemt kennis 
van de beoordeling van de hoofdstukken 
over duurzame ontwikkeling in het verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten, en dringt aan 
op een tijdige tenuitvoerlegging van de 
bestaande bepalingen inzake handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie een precieze en specifieke 
methode te ontwikkelen om de uitvoering 
van de bepalingen van deze essentiële 
onderdelen en die hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling op te 
volgen en te evalueren, aangezien het 
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hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten te versterken;

onmogelijk is deze te evalueren op grond 
van louter kwantitatieve gegevens; 
verzoekt de Commissie voorstellen in te 
dienen om de handhaving van de 
mensenrechten- en democratieclausules 
en het hoofdstuk over duurzame 
ontwikkeling in handelsovereenkomsten te 
versterken;

Or. en



AM\1214596NL.docx PE658.341v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

30.9.2020 A9-0160/25

Amendement 25
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 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten een van de 
drijvende krachten achter de externe 
dimensie van de Europese Green Deal 
moeten zijn; onderstreept dat elk nieuw 
mechanisme voor koolstofcorrectie 
verenigbaar moet zijn met zowel de WTO-
regels als de vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU; benadrukt dat EU-bedrijven 
geen concurrentienadeel mogen 
ondervinden;

56. is van mening dat hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten een van de 
drijvende krachten achter de externe 
dimensie van de Europese Green Deal 
moeten zijn; onderstreept dat de EU op 
WTO-niveau moet optreden om te 
waarborgen dat geen enkele WTO-regel 
in de weg zal staan aan het nieuwe 
mechanisme voor koolstofcorrectie of aan 
maatregelen die nodig zijn om de 
klimaatverandering tegen te gaan;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Amendement 26
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 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat begin 2020 een 
hoofd handhaving voor de handel zou 
worden aangesteld om de naleving van de 
handelsovereenkomsten van de EU te 
bewaken en te verbeteren; merkt op dat de 
regels in het kader van 
handelsovereenkomsten van de EU naar 
behoren dienen te worden gehandhaafd 
om hun doeltreffendheid te verzekeren en 
marktverstoringen aan te pakken; 
onderstreept dat deze nieuwe functie 
gericht moet zijn op de tenuitvoerlegging 
en handhaving van onze 
handelsovereenkomsten, alsook op 
inbreuken op de verbintenissen inzake 
markttoegang, handel en duurzame 
ontwikkeling; is van mening dat het hoofd 
handhaving voor de handel niet alleen 
moet instaan voor het toezicht op en de 
handhaving van de verplichtingen inzake 
milieu- en arbeidsbescherming in het kader 
van de Europese handelsovereenkomsten 
met derde landen, maar ook oog moet 
hebben voor de tenuitvoerlegging van alle 
hoofdstukken van handelsovereenkomsten 
om te waarborgen dat zij ten volle worden 
benut; roept de Commissie ertoe op om 
deze rol nader toe te lichten;

63. neemt er nota van dat het nieuwe 
hoofd handhaving voor de handel is 
aangesteld, met als taak de 
tenuitvoerlegging en handhaving van 
onze handelsovereenkomsten te bewaken 
en te verbeteren en inbreuken op de 
verbintenissen inzake markttoegang, 
handel en duurzame ontwikkeling te 
onderzoeken; is van mening dat het hoofd 
handhaving voor de handel niet alleen 
moet instaan voor het toezicht op en de 
handhaving van de verplichtingen inzake 
milieu-, mensenrechten- en 
arbeidsbescherming in het kader van de 
Europese handelsovereenkomsten met 
derde landen, maar ook oog moet hebben 
voor de tenuitvoerlegging van alle 
hoofdstukken van handelsovereenkomsten 
om te waarborgen dat zij ten volle worden 
benut; roept de Commissie ertoe op om 
deze rol nader toe te lichten;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Amendement 27
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 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. verzoekt de Raad om snel en vlot 
tot een akkoord te komen over het 
internationale instrument voor 
overheidsopdrachten teneinde 
marktdeelnemers uit de EU 
rechtszekerheid, wederkerigheid en gelijke 
mededingingsvoorwaarden te bieden; 
verzoekt om een algemene catalogus van 
essentiële nooduitrusting voor de 
gezondheidszorg op te nemen om 
toekomstig misbruik door aanbieders uit 
derde landen in de internationale handel 
tijdens een mondiale pandemie te 
voorkomen; merkt op dat de markten voor 
overheidsopdrachten van de Unie de meest 
open markten ter wereld zijn en dat 
bepaalde derde landen bijzonder beperkte 
toegang tot hun markten voor 
overheidsopdrachten verlenen; wijst op het 
belang van de bevordering van 
wederkerigheid en wederzijdse voordelen 
op het gebied van markttoegang en 
overheidsopdrachten, ten gunste van 
Europese ondernemingen;

64. verzoekt de Raad om snel en vlot 
tot een akkoord te komen over het 
internationale instrument voor 
overheidsopdrachten teneinde 
marktdeelnemers uit de EU 
rechtszekerheid, wederkerigheid en gelijke 
mededingingsvoorwaarden te bieden; 
verzoekt om een algemene catalogus van 
essentiële nooduitrusting voor de 
gezondheidszorg op te nemen om 
toekomstig misbruik door aanbieders uit 
derde landen in de internationale handel 
tijdens een mondiale pandemie te 
voorkomen; merkt met bezorgdheid op dat 
de markten voor overheidsopdrachten van 
de Unie de meest open markten ter wereld 
zijn en dat bepaalde derde landen de 
toegang tot een deel van hun markten voor 
overheidsopdrachten omzichtig hebben 
beperkt om hun lokale kmo’s te 
beschermen; wijst op het belang van de 
bevordering van wederkerigheid en 
wederzijdse voordelen op het gebied van 
markttoegang en overheidsopdrachten, ten 
gunste van Europese burgers en 
ondernemingen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Amendement 28
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 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. is bezorgd over de voortdurende 
uitbreiding van arbitragemechanismen 
tussen investeerders en staten via 
investeringsovereenkomsten; wijst erop dat 
dergelijke parallelle rechtsstelsels bedoeld 
zijn om de belangen en rechten van 
bedrijven te dienen, maar voorbijgaan aan 
hun plichten en verantwoordelijkheden, en 
dat zij de beleidsruimte van staten en hun 
legitieme recht om regelgeving uit te 
werken in het gedrang kunnen brengen; 
stelt aan de kaak dat advocatenkantoren 
advies zijn beginnen te promoten over hoe 
buitenlandse investeerders arbitragezaken 
kunnen starten naar aanleiding van 
regeringsmaatregelen in verband met 
COVID-19; roept op tot een moratorium 
op alle arbitragevorderingen met 
betrekking tot maatregelen die gericht zijn 
op de gezondheids-, economische en 
sociale dimensie van de pandemie en haar 
effecten;

69. is bezorgd over de voortdurende 
uitbreiding van arbitragemechanismen 
tussen investeerders en staten via 
investeringsovereenkomsten; wijst erop dat 
dergelijke parallelle rechtsstelsels bedoeld 
zijn om de belangen en rechten van 
bedrijven te dienen, maar voorbijgaan aan 
hun plichten en verantwoordelijkheden, en 
dat zij de beleidsruimte van staten en hun 
legitieme recht om regelgeving uit te 
werken in het gedrang kunnen brengen; 
stelt aan de kaak dat advocatenkantoren 
advies zijn beginnen te promoten over hoe 
buitenlandse investeerders arbitragezaken 
kunnen starten naar aanleiding van 
regeringsmaatregelen in verband met 
COVID-19; roept op tot een moratorium 
op alle arbitragevorderingen met 
betrekking tot maatregelen die gericht zijn 
op de gezondheids-, economische en 
sociale dimensie van de pandemie en haar 
effecten, en tot het stopzetten van 
onderhandelingen over om het even welk 
mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
dat voorziet in speciale rechtsstelsels met 
privileges voor bedrijven en buitenlandse 
investeerders;

Or. en
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