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Verslag A9-0160/2020/REV
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 

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 
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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 
hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten te versterken; 

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 
hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten te versterken; 
herhaalt zijn verzoek aan de EU om in 
haar hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling altijd bindende en 
afdwingbare bepalingen op te nemen die 
aan passende en doeltreffende 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
onderworpen zijn, en om uit de diverse 
afdwingingsmethoden te kiezen voor een 
mechanisme op basis van sancties;

Or. en


