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30.9.2020 A9-0160/29

Amendement 29
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
2019/2197(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU-
handelsstrategie de belangen en waarden 
van de Unie moet blijven bevorderen bij 
het aangaan van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, het concurrentievermogen van de 
EU-industrie moet vergroten en 
economische groei moet genereren in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europese Green Deal; is daarom 
van mening dat een ambitieuze 
multilaterale, plurilaterale en bilaterale 
agenda, de sluiting van voor beide partijen 
billijke en vruchtbare overeenkomsten 
waarin een strikte wederkerigheid wordt 
verzekerd, met inachtneming van de hoge 
Europese normen en standaarden in 
gevoelige sectoren, de mensenrechten en 
de daadwerkelijke bescherming daarvan, 
het wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen en zo nodig het 
gebruik van 
handelsbeschermingsinstrumenten de beste 
manier zijn om de EU concurrerender te 
maken in een geglobaliseerde wereld;

3. benadrukt dat de EU-
handelsstrategie de belangen en waarden 
van de Unie moet blijven bevorderen bij 
het aangaan van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, het concurrentievermogen van de 
EU-industrie moet vergroten en 
economische groei moet genereren; 
benadrukt dat de klimaatdoelstellingen 
van de EU, zoals verwoord in de Green 
Deal, moeten worden geïntegreerd in het 
handelsbeleid van de EU; is daarom van 
mening dat een ambitieuze multilaterale, 
plurilaterale en bilaterale agenda, de 
sluiting van voor beide partijen billijke en 
vruchtbare overeenkomsten waarin een 
strikte wederkerigheid wordt verzekerd, 
met inachtneming van de hoge Europese 
normen en standaarden in gevoelige 
sectoren, de mensenrechten en de 
daadwerkelijke bescherming daarvan, het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen en zo nodig het 
gebruik van 
handelsbeschermingsinstrumenten de beste 
manier zijn om de EU concurrerender te 
maken in een geglobaliseerde wereld;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Amendement 30
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-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 stabiliteit en 
vertrouwen voor kmo’s zullen scheppen; 

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; is bezorgd over het feit dat de 
mensenrechtensituatie ondanks de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam verslechtert, en dringt er bij de 
Commissie op aan om er in samenwerking 
met de EDEO voor te zorgen dat de door 
Vietnam aangegane verbintenissen 
concreet worden uitgevoerd, om daar 
toezicht op te houden en om regelmatig 
verslag uit te brengen aan het Europees 
Parlement; verzoekt de lidstaten slechts 
over te gaan tot ratificatie van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam als er een 
verbetering van de mensenrechtensituatie 
wordt vastgesteld en als deze positieve 
dynamiek gegarandeerd is; 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 
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beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

investeringsbeschermingsovereenkomsten 
de voorspelbaarheid en rechtsstatelijkheid 
voor investeerders zullen waarborgen, de 
uitvoer in beide richtingen op een positieve 
manier zullen verhogen en 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 A9-0160/31

Amendement 31
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-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 van Parijs en de 
bijbehorende uitvoeringsvoorschriften;

36. is van mening dat de overeenkomst 
tussen de EU en de Mercosur, hoewel zij 
een hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling bevat, niet verenigbaar is 
met de Europese Green Deal en geen 
oplossing biedt voor problemen die zijn 
gesignaleerd in de effectbeoordeling die 
meer dan een jaar na de sluiting van de 
overeenkomst is gepubliceerd; herinnert 
eraan dat de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van de 
vrijhandelsovereenkomst moet zijn, 
evenals het Verdrag inzake biologische 
diversiteit; is van mening dat de 
goedkeuring van een protocol of een 
interpretatieve verklaring niet zal volstaan 
om ervoor te zorgen dat de 
vrijhandelsovereenkomst duurzaam is en 
respect heeft voor inheemse 
bevolkingsgroepen die met ontbossing, 
landroof en systemisch geweld worden 
geconfronteerd; 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; herhaalt in dit verband, en 
gezien de blijvende tekortkomingen in de 
tekst, dat de overeenkomst tussen de EU 
en Mercosur in haar huidige vorm niet 
kan worden geratificeerd;
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Or. en
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30.9.2020 A9-0160/32

Amendement 32
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-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. 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 
van de handelsovereenkomst tussen de 
EU en Canada (CETA), de bilaterale 
handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 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; is echter zeer bezorgd 
over het feit dat de sanitaire en 
fytosanitaire normen van de EU niet in 
acht worden genomen bij de 
tenuitvoerlegging van de CETA, zoals 
blijkt uit het auditverslag 2020 over de 
Canadese controlesystemen voor de 
productie van rund- en varkensvlees dat 
bestemd is voor uitvoer naar de EU; 
verzoekt de Commissie deze invoer 
tijdelijk op te schorten totdat uit nieuw 
bewijsmateriaal blijkt dat de sanitaire en 
fytosanitaire normen van de CETA 
volledig in acht worden genomen, en de 
handhaving van het hoofdstuk sanitaire 
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en fytosanitaire normen in het kader van 
alle vrijhandelsovereenkomsten te 
onderzoeken, met name het effect van de 
bepalingen betreffende het 
voorzorgsbeginsel en de tracerings- en 
controlesystemen; wijst erop dat het 
belangrijk is de tenuitvoerlegging en 
follow-up van het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling te versterken;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Amendement 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
2019/2197(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese Green 
Deal en onderstreept dat dit actief 
ondersteund moet worden met een EU-
handelsstrategie die ecologisch, 
economisch en sociaal evenwichtig is; is 
ingenomen met de toezegging van de 
Commissie om van de naleving van de 
Overeenkomst van Parijs een “essentiële 
clausule” te maken in 
handelsovereenkomsten;

52. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese Green 
Deal en onderstreept dat dit actief 
ondersteund moet worden met een EU-
handelsstrategie die ecologisch, 
economisch en sociaal evenwichtig is; is 
ingenomen met de toezegging van de 
Commissie om van de naleving van de 
Overeenkomst van Parijs een “essentiële 
clausule” te maken in 
handelsovereenkomsten; waarschuwt dat 
het Verdrag inzake het Energiehandvest 
een grote belemmering vormt voor de 
verwezenlijking van deze 
klimaatdoelstellingen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten ervoor te 
zorgen dat bij de aan de gang zijnde 
hervorming van het Verdrag inzake het 
Energiehandvest de mogelijk negatieve 
gevolgen ervan voor de Europese Green 
Deal uit de weg worden geruimd;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Amendement 34
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-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; verzoekt de Commissie de 
invoering van een met de WTO 
verenigbaar mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens (CBA) te 
vervroegen als onderdeel van het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2021; onderstreept dat het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens een 
hoeksteen moet zijn om tegen 2050 
Europese koolstofneutraliteit te bereiken, 
en dat dit mechanisme, om kmo’s actief te 
integreren, moet voorzien in maatregelen 
die specifiek zijn ontworpen om tegemoet 
te komen aan hun behoeften;

Or. en


