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30.9.2020 A9-0160/29

Ændringsforslag 29
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. insisterer på, at EU's handelsstrategi 
fortsat skal fremme EU's interesser og 
værdier i forbindelse med nye udfordringer 
på verdensplan, øge EU's industris 
konkurrenceevne og skabe økonomisk 
vækst i overensstemmelse med målene for 
den europæiske grønne pagt; mener derfor, 
at en ambitiøs multilateral, plurilateral og 
bilateral dagsorden, indgåelse af 
handelsaftaler, der er fair og til gavn for 
begge parter og sikrer streng gensidighed 
og overholdelse af de høje europæiske 
normer og standarder i følsomme sektorer 
samt menneskerettigheder og deres 
effektive beskyttelse, afskaffelse af 
uberettigede handelshindringer samt i 
nødvendigt omfang brug af værktøjer til 
forsvar for handlen udgør den bedste måde 
at gøre EU mere konkurrencedygtig på i en 
globaliseret verden;

3. insisterer på, at EU's handelsstrategi 
fortsat skal fremme EU's interesser og 
værdier i forbindelse med nye udfordringer 
på verdensplan, øge EU's industris 
konkurrenceevne og skabe økonomisk 
vækst; fremhæver, at EU's klimamål som 
udtrykt i den grønne pagt skal integreres i 
EU's handelspolitik; mener derfor, at en 
ambitiøs multilateral, plurilateral og 
bilateral dagsorden, indgåelse af 
handelsaftaler, der er fair og til gavn for 
begge parter og sikrer streng gensidighed 
og overholdelse af de høje europæiske 
normer og standarder i følsomme sektorer 
samt menneskerettigheder og deres 
effektive beskyttelse, afskaffelse af 
uberettigede handelshindringer samt i 
nødvendigt omfang brug af værktøjer til 
forsvar for handlen udgør den bedste måde 
at gøre EU mere konkurrencedygtig på i en 
globaliseret verden;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Ændringsforslag 30
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-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 
under Sammenslutningen af Stater i 

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; er bekymret over 
forværringen af 
menneskerettighedssituationen på trods af 
ikrafttrædelsen af frihandelsaftalen 
mellem EU og Vietnam og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten at 
sikre den konkrete håndhævelse af de 
tilsagn, der er indgået af Vietnam, 
overvåge dem og regelmæssigt aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet; opfordrer 
medlemsstaterne til kun at gå videre med 
ratificeringen af 
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU 
og Vietnam (EVIPA), hvis der konstateres 
en forbedring af 
menneskerettighedssituationen, og denne 
positive dynamik garanteres; 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 
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Sydøstasien (ASEAN); 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 
under Sammenslutningen af Stater i 
Sydøstasien (ASEAN);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/31

Ændringsforslag 31
Saskia Bricks, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
for Verts/ALE-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. mener, at aftalen mellem EU og 
Mercosur til trods for et kapitel om handel 
og bæredygtig udvikling ikke er forenelig 
med den europæiske grønne pagt og 
undlader at løse de problemer, der er 
konstateret i den konsekvensanalyse, som 
blev offentliggjort over et år efter dens 
indgåelse; minder om, at Parisaftalen skal 
være et væsentligt element i 
frihandelsaftalen, og det samme gælder 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed; mener, at vedtagelsen af 
en protokol eller en fortolkende erklæring 
ikke vil være tilstrækkelig til at sikre, at 
frihandelsaftalen vil være bæredygtig og 
respektere oprindelige befolkninger, der er 
udsat for skovrydning, land grabbing og 
systemisk vold; påpeger, at denne aftale 
ligesom alle EU's handelsaftaler skal sikre 
fair konkurrence og sikre, at europæiske 
produktionsstandarder og -metoder 
overholdes; gentager i denne forbindelse 
og i betragtning af de vedvarende mangler 
i teksten, at aftalen mellem EU og 
Mercosur ikke kan ratificeres i dens 
nuværende form;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/32

Ændringsforslag 32
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-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. 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 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; er imidlertid dybt 
bekymret over den manglende 
overholdelse af EU's sundheds- og 
plantesundhedsstandarder i forbindelse 
med gennemførelsen af CETA som påvist i 
revisionsberetningen for 2020 om de 
canadiske kontrolordninger, der styrer 
produktionen af okse- og svinekød bestemt 
til eksport til EU; opfordrer Kommissionen 
til midlertidigt at suspendere denne 
import, indtil nye beviser viser fuld 
overholdelse af bestemmelserne i CETA, 
og til at undersøge håndhævelsen af 
kapitlet om sundheds- og 
plantesundhedsstandarder i alle 
frihandelsaftaler, navnlig virkningen af 
bestemmelserne om 
forsigtighedsprincippet og sporings- og 
kontrolordninger; minder om betydningen 
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af at styrke gennemførelsen og 
opfølgningen af kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Ændringsforslag 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018
(2019/2197(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. påskønner Kommissionens initiativ 
til en europæisk grøn pagt og understreger, 
at den bør støttes aktivt af en EU-
handelsstrategi, der er miljømæssigt, 
økonomisk og socialt afbalanceret; 
påskønner Kommissionens tilsagn om at 
gøre overholdelse af klimaaftalen fra Paris 
til en "væsentlig klausul" i handelsaftaler;

52. påskønner Kommissionens initiativ 
til en europæisk grøn pagt og understreger, 
at den bør støttes aktivt af en EU-
handelsstrategi, der er miljømæssigt, 
økonomisk og socialt afbalanceret; 
påskønner Kommissionens tilsagn om at 
gøre overholdelse af klimaaftalen fra Paris 
til en "væsentlig klausul" i handelsaftaler; 
advarer om, at energichartertraktaten er 
en væsentlig hindring for at nå disse 
klimamål; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at den 
igangværende reform af 
energichartertraktaten vil eliminere de 
potentielt negative konsekvenser for den 
europæiske grønne pagt;

Or. en



AM\1214642DA.docx PE658.341v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

30.9.2020 A9-0160/34

Ændringsforslag 34
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-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; opfordrer Kommissionen til 
som led i Kommissionens arbejdsprogram 
for 2021 at sætte gang i indførelsen af en 
WTO-kompatibel CO2-
grænsetilpasningsmekanisme (CBA); 
understreger, at CO2-
grænsetilpasningsmekanismen bør være 
en hjørnesten med hensyn til at opnå 
europæisk kulstofneutralitet senest 2050, 
og at den for aktivt at integrere SMV'er 
skal indeholde foranstaltninger, der 
specifikt er udformet til at imødekomme 
SMV'ernes behov;

Or. en


