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30.9.2020 A9-0160/23

Ändringsförslag 23
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Förslag till resolution
Punkt 48a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 48a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, mot bakgrund av de 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som säkerhetsstyrkorna i 
Colombia gjort sig skyldiga till, tillämpa 
klausulerna om demokrati och mänskliga 
rättigheter i dessa avtal eftersom dessa 
klausuler är viktiga delar av avtalen. 
Parlamentet påpekar att detta 
upphävande kan vara partiellt och kan 
inriktas på de ekonomiska sektorer som 
drar nytta av morden och förflyttningen 
av befolkningen, såsom palmolje- och 
bananproduktionen. Parlamentet 
uppmanar de nationella parlament som 
inte har ratificerat detta avtal att avstå 
från att göra det till dess att det inrättats 
en effektiv mekanism som kan garantera 
överensstämmelse med färdplanen och 
med de viktiga delarna av avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet påminner om 
sin ståndpunkt i sitt tidigare betänkande om 
genomförandet av den gemensamma 
handelspolitiken. Parlamentet understryker 
att den handlingsplan med 15 punkter som 
kommissionen lade fram den 27 februari 
2018 utgör en god grund för diskussioner i 
syfte att förbättra genomförandet av 
kapitlet om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet erinrar om att den nya 
generationens avtal innehåller klausuler 
om mänskliga rättigheter och kapitel om 
hållbar utveckling, och att de fullt ut ska 
genomföras för att säkerställa och främja 
respekten för mänskliga rättigheter, 
unionens värden samt högt ställda 
arbetsnormer, sociala normer och 
miljönormer. Parlamentet uppmärksammar 
utvärderingen av kapitlen om hållbar 
utveckling i kommissionens rapport om 
genomförandet av frihandelsavtalen, och 
begär att befintliga bestämmelser om 
handel och hållbar utveckling genomförs i 
tid. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att ta fram särskilda och exakta metoder för 
att övervaka och utvärdera genomförandet 
av dessa kapitel eftersom det är omöjligt att 
utvärdera dem på grundval av enbart 
kvantitativa data. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om 
hur man kan stärka genomförandet av 
kapitlet om hållbar utveckling i 

49. Europaparlamentet påminner om 
sin ståndpunkt i sitt tidigare betänkande om 
genomförandet av den gemensamma 
handelspolitiken. Parlamentet understryker 
att den handlingsplan med 15 punkter som 
kommissionen lade fram den 27 februari 
2018 utgör en god grund för diskussioner i 
syfte att förbättra genomförandet av 
kapitlet om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet påpekar att den nya 
generationens avtal innehåller en 
hänvisning till demokrati och mänskliga 
rättigheter såsom viktiga delar i avtalen, 
liksom i de tidigare avtalen, men 
innehåller också kapitel om hållbar 
utveckling, och att de fullt ut ska 
genomföras för att säkerställa och främja 
respekten för mänskliga rättigheter, 
unionens värden samt högt ställda 
arbetsnormer, sociala normer och 
miljönormer. Parlamentet uppmärksammar 
utvärderingen av kapitlen om hållbar 
utveckling i kommissionens rapport om 
genomförandet av frihandelsavtalen, och 
begär att befintliga bestämmelser om 
handel och hållbar utveckling genomförs i 
tid. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att ta fram särskilda och exakta metoder för 
att övervaka och utvärdera genomförandet 
av dessa viktiga delar och dessa kapitel om 
handel och hållbar utveckling eftersom 
det är omöjligt att utvärdera dem på 
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handelsavtal. grundval av enbart kvantitativa data. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram förslag om hur man kan stärka 
genomförandet av klausulerna om 
demokrati och mänskliga rättigheter och 
kapitlet om hållbar utveckling i 
handelsavtal.

Or. en
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Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet anser att 
handelsavtalens kapitel om handel och 
hållbar utveckling bör vara en av 
drivkrafterna bakom den europeiska gröna 
givens yttre dimension. Parlamentet 
understryker att alla nya mekanismer för 
koldioxidjustering bör vara förenliga med 
WTO:s regler och med EU:s 
frihandelsavtal. Parlamentet betonar att 
EU-företag inte bör få 
konkurrensnackdelar.

56. Europaparlamentet anser att 
handelsavtalens kapitel om handel och 
hållbar utveckling bör vara en av 
drivkrafterna bakom den europeiska gröna 
givens yttre dimension. Parlamentet 
understryker att EU måste agera på WTO-
nivå för att garantera att ingen WTO-
regel kommer att motsätta sig den nya 
mekanismen för koldioxidjustering eller 
de åtgärder som krävs för att hantera 
klimatförändringarna.

Or. en
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Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens tillkännagivande om 
utnämningen i början av 2020 av en 
ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal 
för att övervaka och förbättra 
efterlevnaden av EU:s handelsavtal. 
Parlamentet noterar att reglerna inom 
ramen för EU:s handelsavtal bör 
verkställas på ett korrekt sätt så att deras 
effektivitet säkerställs och 
marknadssnedvridningar åtgärdas. 
Parlamentet understryker att denna 
nyinrättade tjänst måste fokusera på 
genomförandet och verkställandet av våra 
handelsavtal, samt på överträdelser av 
marknadstillträde och handel och 
åtaganden om hållbar utveckling. 
Parlamentet anser att den ansvarige för 
efterlevnaden av handelsavtal inte bara bör 
övervaka och verkställa miljö- och 
arbetarskyddskraven i EU:s handelsavtal 
med tredjeländer, utan också fokusera på 
genomförandet av alla kapitel i 
handelsavtalen för att se till att deras fulla 
potential utnyttjas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare förtydliga 
denna roll.

63. Europaparlamentet noterar 
utnämningen av den nya ansvarige för 
efterlevnaden av handelsavtal för att 
övervaka och förbättra genomförandet och 
verkställandet av våra handelsavtal, och 
för att undersöka överträdelser av 
marknadstillträde och handel och 
åtaganden om hållbar utveckling. 
Parlamentet anser att den ansvarige för 
efterlevnaden av handelsavtal inte bara bör 
övervaka och verkställa miljö-, 
människorätts- och arbetarskyddskraven i 
EU:s handelsavtal med tredjeländer, utan 
också fokusera på genomförandet av alla 
kapitel i handelsavtalen för att se till att 
deras fulla potential utnyttjas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förtydliga denna roll.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet uppmanar rådet 
se till att man snabbt når en 
överenskommelse om instrumentet för 
internationell upphandling, i syfte att 
tillhandahålla EU:s aktörer rättssäkerhet, 
ömsesidighet och lika villkor. Parlamentet 
kräver att en global katalog över viktiga 
krisprodukter för hälso- och sjukvården 
inkluderas, i syfte att förhindra framtida 
missbruk från tredjelandsleverantörer i den 
internationella handeln under en global 
pandemi. Parlamentet noterar att unionens 
marknader för offentlig upphandling är de 
mest öppna i världen och att vissa 
tredjeländer har mycket begränsad tillgång 
till sådana marknader. Parlamentet betonar 
hur viktigt det är att främja ömsesidighet 
och ömsesidig nytta på området 
marknadstillträde och offentlig 
upphandling, till förmån för EU:s företag.

64. Europaparlamentet uppmanar rådet 
se till att man snabbt når en 
överenskommelse om instrumentet för 
internationell upphandling, i syfte att 
tillhandahålla EU:s aktörer rättssäkerhet, 
ömsesidighet och lika villkor. Parlamentet 
kräver att en global katalog över viktiga 
krisprodukter för hälso- och sjukvården 
inkluderas, i syfte att förhindra framtida 
missbruk från tredjelandsleverantörer i den 
internationella handeln under en global 
pandemi. Parlamentet noterar med oro att 
unionens marknader för offentlig 
upphandling är de mest öppna i världen 
och att vissa tredjeländer försiktigt har 
begränsat tillgången till delar av sådana 
marknader för att skydda sina små och 
medelstora företag. Parlamentet betonar 
hur viktigt det är att främja ömsesidighet 
och ömsesidig nytta på området 
marknadstillträde och offentlig 
upphandling, till förmån för EU:s 
medborgare och företag.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet är oroat över 
den stadiga framväxten av 
skiljedomsmekanismer mellan investerare 
och stater genom investeringsavtal. 
Parlamentet påminner om att sådana 
parallella rättssystem är utformade för att 
främja företagens intressen och rättigheter, 
men inte företagens skyldigheter och 
ansvar, och kan äventyra staternas politiska 
utrymme och legitima rätt att reglera. 
Parlamentet fördömer det faktum att 
advokatbyråer har börjat erbjuda 
rådgivning om hur utländska investerare 
kan väcka talan vid skiljedomstolar till 
följd av covid-19-relaterade statliga 
åtgärder. Parlamentet efterlyser ett 
moratorium för alla klagomål vid 
skiljedomstolar som rör åtgärder med 
anknytning till pandemins konsekvenser 
och dess hälsorelaterade, ekonomiska och 
sociala dimensioner.

69. Europaparlamentet är oroat över 
den stadiga framväxten av 
skiljedomsmekanismer mellan investerare 
och stater genom investeringsavtal. 
Parlamentet påminner om att sådana 
parallella rättssystem är utformade för att 
främja företagens intressen och rättigheter, 
men inte företagens skyldigheter och 
ansvar, och kan äventyra staternas politiska 
utrymme och legitima rätt att reglera. 
Parlamentet fördömer det faktum att 
advokatbyråer har börjat erbjuda 
rådgivning om hur utländska investerare 
kan väcka talan vid skiljedomstolar till 
följd av covid-19-relaterade statliga 
åtgärder. Parlamentet efterlyser ett 
moratorium för alla klagomål vid 
skiljedomstolar som rör åtgärder med 
anknytning till pandemins konsekvenser 
och dess hälsorelaterade, ekonomiska och 
sociala dimensioner, samt ett stopp för 
förhandlingar om alla former av 
mekanismer mellan investerare och stat 
som inrättar särskilda rättssystem som 
privilegierar investeringsföretag och 
utländska investerare.

Or. en


