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30.9.2020 A9-0160/29

Ändringsförslag 29
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet insisterar på att 
EU:s handelsstrategi måste fortsätta att 
främja unionens intressen och värden när 
den står inför nya globala utmaningar, öka 
EU-industrins konkurrenskraft och skapa 
ekonomisk tillväxt i linje med målen för 
den europeiska gröna given. Parlamentet 
anser därför att en ambitiös, multilateral, 
plurilateral och bilateral agenda, ingåendet 
av rättvisa handelsavtal som gynnar båda 
parter och säkerställer strikt ömsesidighet 
och respekterar EU:s höga normer och 
standarder inom känsliga sektorer, 
mänskliga rättigheter och det effektiva 
skyddet av dessa, undanröjandet av 
omotiverade handelshinder samt vid behov 
tillämpningen av handelspolitiska 
skyddsverktyg utgör bästa sättet att göra 
EU mer konkurrenskraftig i en globaliserad 
värld.

3. Europaparlamentet insisterar på att 
EU:s handelsstrategi måste fortsätta att 
främja unionens intressen och värden när 
den står inför nya globala utmaningar, öka 
EU-industrins konkurrenskraft och skapa 
ekonomisk tillväxt. Parlamentet betonar 
att EU:s klimatmål enligt vad som anges i 
den gröna given måste integreras i EU:s 
handelspolitik. Parlamentet anser därför att 
en ambitiös, multilateral, plurilateral och 
bilateral agenda, ingåendet av rättvisa 
handelsavtal som gynnar båda parter och 
säkerställer strikt ömsesidighet och 
respekterar EU:s höga normer och 
standarder inom känsliga sektorer, 
mänskliga rättigheter och det effektiva 
skyddet av dessa, undanröjandet av 
omotiverade handelshinder samt vid behov 
tillämpningen av handelspolitiska 
skyddsverktyg utgör bästa sättet att göra 
EU mer konkurrenskraftig i en globaliserad 
värld.

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Ändringsförslag 30
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar 
ikraftträdandet av handelsavtalet mellan 
EU och Singapore den 21 november 2019. 
Parlamentet välkomnar framstegen mot 
genomförandet av avtalet mellan EU och 
Vietnam och efterlyser fortsatta snabba 
framsteg, särskilt när det gäller inrättandet 
av gemensamma institutioner och 
ratificeringen av kvarstående 
grundläggande ILO-konventioner och 
åtaganden i människorättsfrågor, och 
uppmanar med kraft kommissionen att i 
samarbete med Europeiska utrikestjänsten 
se till att de verkligen genomförs. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
gå vidare med ratificeringen av avtalet om 
investeringsskydd mellan EU och Vietnam 
så att det tillsammans med 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 
kan träda i kraft så snart som möjligt. 
Parlamentet konstaterar att EU under 2018 
exporterade varor till Vietnam till ett värde 
av cirka 13,8 miljarder EUR och påpekar 
att de regelbaserade frihandelsavtalen och 
avtalen om investeringsskydd kommer att 
säkerställa förutsägbarhet och rättsäkerhet 
för investerare, samt öka exporten i båda 
riktningarna och skapa stabilitet och 
förtroende för små och medelstora företag. 
Parlamentet anser att dessa avtal är ett steg 
mot ingåendet av ett frihandelsavtal med 
hela regionen Sydostasiatiska nationernas 
förbund (Asean).

33. Europaparlamentet välkomnar 
ikraftträdandet av handelsavtalet mellan 
EU och Singapore den 21 november 2019. 
Parlamentet välkomnar framstegen mot 
genomförandet av avtalet mellan EU och 
Vietnam och efterlyser fortsatta snabba 
framsteg, särskilt när det gäller inrättandet 
av gemensamma institutioner och 
ratificeringen av kvarstående 
grundläggande ILO-konventioner. 
Parlamentet är oroat över att 
människorättssituationen har förvärrats 
trots att frihandelsavtalet mellan EU och 
Vietnam har trätt i kraft, och uppmanar 
med kraft kommissionen att i samarbete 
med Europeiska utrikestjänsten säkerställa 
ett konkret genomförande av Vietnams 
åtaganden, övervaka dem och regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
endast gå vidare med ratificeringen av 
avtalet om investeringsskydd mellan EU 
och Vietnam om människorättssituationen 
förbättras och denna positiva dynamik 
garanteras. Parlamentet konstaterar att EU 
under 2018 exporterade varor till Vietnam 
till ett värde av cirka 13,8 miljarder EUR 
och påpekar att de regelbaserade 
frihandelsavtalen och avtalen om 
investeringsskydd kommer att säkerställa 
förutsägbarhet och rättsäkerhet för 
investerare, samt öka exporten i båda 
riktningarna och skapa stabilitet och 
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förtroende för små och medelstora företag. 
Parlamentet anser att dessa avtal är ett steg 
mot ingåendet av ett frihandelsavtal med 
hela regionen Sydostasiatiska nationernas 
förbund (Asean).
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30.9.2020 A9-0160/31

Ändringsförslag 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar vikten 
av den nyligen genomförda 
moderniseringen av associeringsavtalet 
mellan EU och Mexiko och ingåendet av 
associeringsavtalet med Mercosur, som 
båda har potential att fördjupa vårt 
strategiska partnerskap med 
Latinamerika, skapa ytterligare 
möjligheter i våra handelsförbindelser 
med dessa länder och bidra till att 
diversifiera leveranskedjorna för den 
europeiska ekonomin. Parlamentet anser 
att associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur är den största 
överenskommelsen i sitt slag mellan två 
block och den har potential att skapa en 
öppen marknad med ungefär 800 miljoner 
invånare som gynnar båda parter. 
Parlamentet erinrar om att detta avtal, 
liksom alla EU:s handelsavtal, måste 
säkerställa lojal konkurrens och garantera 
att EU:s produktionsstandarder och 
produktionsmetoder efterlevs. Parlamentet 
erinrar om att avhållet innehåller ett 
tvingande kapitel om hållbar utveckling 
som måste tillämpas, genomföras och fullt 
ut utvärderas samt särskilda åtaganden 
om arbetsrätt och miljöskydd, däribland 
genomförandet av Parisavtalet om 
klimatet och tillhörande 
tillämpningsföreskrifter.

36. Europaparlamentet anser att avtalet 
mellan EU och Mercosur, trots att det 
innehåller ett kapitel om handel och 
hållbar utveckling, inte är förenligt med 
den europeiska gröna given och att man 
inte har tagit itu med de problem som 
lyftes fram i den konsekvensbedömning 
som offentliggjordes mer än ett år efter att 
avtalet ingåtts. Parlamentet påminner om 
att Parisavtalet måste vara en väsentlig 
del av frihandelsavtalet, liksom 
konventionen om biologisk mångfald. 
Parlamentet anser att antagandet av ett 
protokoll eller ett tolkningsuttalande inte 
kommer att vara tillräckligt för att 
säkerställa att frihandelsavtalet kommer 
att vara hållbart och respektera 
urbefolkningen, som drabbas av 
avskogning, markrofferi och systemiskt 
våld. Parlamentet erinrar om att detta avtal, 
liksom alla EU:s handelsavtal, måste 
säkerställa lojal konkurrens och garantera 
att EU:s produktionsstandarder och 
produktionsmetoder efterlevs. Parlamentet 
upprepar i detta sammanhang och med 
tanke på de ihållande bristerna i texten att 
avtalet mellan EU och Mercosur inte kan 
ratificeras i sin nuvarande form.

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/32

Ändringsförslag 32
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet påminner om 
den positiva utvecklingen när det gäller 
handelsavtalet mellan EU och Kanada 
(Ceta). Parlamentet noterar att under det 
första hela kalenderår då avtalet 
tillämpades, ökade den bilaterala handeln 
med varor, inklusive jordbruksbaserade 
livsmedelsprodukter, med 10,3 % jämfört 
med genomsnittet under de tre föregående 
åren. Parlamentet påminner om att EU:s 
handelsöverskott med Kanada ökade med 
60 % och skapade ytterligare möjligheter 
för våra exportörer. Parlamentet 
påminner också om att sedan avtalets 
preliminära ikraftträdande har de två 
parterna skapat ett stabilt partnerskap 
genom att komplettera den ursprungliga 
texten med viktiga rekommendationer om 
handel, klimatåtgärder och Parisavtalet, 
handel och jämställdhet samt små och 
medelstora företag, och anser att detta 
visar på dynamiken i genomförandet av ett 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att till parlamentet 
översända nyare uppgifter om EU:s små 
och medelstora företags export och 
avtalets övergripande hållbarhet. 
Parlamentet påminner om vikten av att 
stärka genomförandet och uppföljningen av 
kapitlet om handel och hållbar utveckling.

43. Europaparlamentet noterar att 
under det första hela kalenderår då 
handelsavtalet mellan EU och Kanada 
(Ceta) tillämpades, ökade den bilaterala 
handeln med varor, inklusive 
jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, 
med 10,3 % jämfört med genomsnittet 
under de tre föregående åren. Parlamentet 
påminner om att sedan avtalets preliminära 
ikraftträdande har de två parterna skapat ett 
stabilt partnerskap genom att komplettera 
den ursprungliga texten med viktiga 
rekommendationer om handel, 
klimatåtgärder och Parisavtalet, handel och 
jämställdhet samt små och medelstora 
företag. Parlamentet är emellertid djupt 
oroat över att EU:s sanitära och 
fytosanitära standarder inte upprätthållits 
i samband med genomförandet av Ceta, 
vilket framgår i 2020 års 
granskningsrapport om de kanadensiska 
kontrollsystemen för nöt- och griskött som 
är avsett att exporteras till EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
tillfälligt stoppa sådan import till dess att 
nya bevis visar att Ceta-avtalets 
bestämmelser om sanitära och 
fytosanitära standarder respekteras fullt 
ut, och att undersöka tillämpningen av 
kapitlet om sanitära och fytosanitära 
standarder i alla frihandelsavtal, särskilt 
effekterna av bestämmelser om 
försiktighetsprincipen och spårnings- och 
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kontrollsystemen. Parlamentet påminner 
om vikten av att stärka genomförandet och 
uppföljningen av kapitlet om handel och 
hållbar utveckling.

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Ändringsförslag 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om en europeisk 
grön giv och betonar att den aktivt bör 
stödjas genom en europeisk handelsstrategi 
som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
balanserad. Parlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se till att 
efterlevnaden av Parisavtalet om klimatet 
blir en nödvändig klausul i handelsavtalen.

52. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om en europeisk 
grön giv och betonar att den aktivt bör 
stödjas genom en europeisk handelsstrategi 
som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
balanserad. Parlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att se till att 
efterlevnaden av Parisavtalet om klimatet 
blir en nödvändig klausul i handelsavtalen. 
Parlamentet varnar för att 
energistadgefördraget är ett stort hinder 
för uppnåendet av dessa klimatmål. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att den 
pågående reformen av 
energistadgefördraget undanröjer dess 
potentiellt negativa effekter på den 
europeiska gröna given.

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Ändringsförslag 34
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
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 
uppmanar kommissionen att gå vidare 
med införandet av en WTO-kompatibel 
mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som en del av kommissionens 
arbetsprogram för 2021. Parlamentet 
understryker att mekanismen för 
koldioxidjustering vid gränserna ska vara 
en hörnsten för att uppnå 
koldioxidneutralitet i Europa senast 2050 
och att parlamentet, i syfte att aktivt 
integrera små och medelstora företag, 
måste förutse åtgärder som särskilt syftar 
till att tillgodose de små och medelstora 
företagens behov.

Or. en


