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Ændringsforslag  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at Australien og New 

Zealand er blandt EU's ældste og tætteste 

partnere, deler fælles værdier og er fast 

besluttede på at fremme velstand og 

sikkerhed i hele verden inden for et 

regelbaseret system; 

A. der henviser til, at det ikke tror på 

fordelene ved frihandelsaftaler, og afviser 

forslaget om at indlede forhandlinger med 

Australien og New Zealand 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Ændringsforslag  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at indgåelsen af 

frihandelsaftaler mellem EU og Australien 

og mellem EU og New Zealand vil uddybe 

handels- og investeringsforbindelserne, og 

at det ikke kunne overvejes at indgå 

aftalerne, hvis de fik negativ indvirkning 

på parternes mulighed for at indføre, 

bibeholde eller forbedre deres sociale, 

miljømæssige og arbejdsmæssige 

standarder; 

H. der henviser til, at indgåelsen af 

frihandelsaftaler mellem EU og Australien 

og mellem EU og New Zealand vil 

forandre handels- og 

investeringsforbindelserne; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Ændringsforslag  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Betragtning K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at New Zealand er et af 

de få lande, der anerkendes af 

Kommissionen for at have en tilstrækkelig 

grad af beskyttelse af private data; 

K. der henviser til, at New Zealand er et af 

de få lande, der anerkendes af 

Kommissionen for at have en tilstrækkelig 

grad af beskyttelse af private data; der 

skulle være et højt databeskyttelsesniveau 

i både Australien og New Zealand; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Ændringsforslag  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at Parlamentet vil 

skulle beslutte, om det skal godkende de 

potentielle frihandelsaftaler mellem EU og 

Australien og mellem EU og New Zealand; 

M. der henviser til, at både Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter 
vil skulle beslutte, om de skal godkende de 

potentielle frihandelsaftaler mellem EU og 

Australien og mellem EU og New Zealand, 

inden der bliver tale om nogen form for 

(midlertidig) anvendelse af 

frihandelsaftalerne; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Ændringsforslag  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 

med screeningsundersøgelsen nøje at 

undersøge alle muligheder for yderligere 

markedsadgang for europæiske 

erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, som de 

eventuelle frihandelsaftaler med Australien 

og New Zealand kunne tilvejebringe, og 

veje dem op imod eventuelle defensive 

interesser, eftersom både Australien og 

New Zealand allerede har forholdsvis åbne 

markeder og meget lave toldsatser i forhold 

til det generelle internationale niveau; 

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 

med screeningsundersøgelsen nøje at 

undersøge alle muligheder og risici for 

yderligere markedsadgang for europæiske 

erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, som de 

eventuelle frihandelsaftaler med Australien 

og New Zealand kunne tilvejebringe, og 

veje dem op imod eventuelle defensive 

interesser, eftersom både Australien og 

New Zealand allerede har forholdsvis åbne 

markeder og meget lave toldsatser i forhold 

til det generelle internationale niveau; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Ændringsforslag  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger, at ambitiøse aftaler mellem 

de tre højtudviklede økonomier på 

meningsfuld vis skal komme ind på 

investeringer, handel med varer og 

tjenesteydelser (idet der trækkes på 

Europa-Parlamentets nylige henstillinger 

hvad angår forbehold for politisk råderum 

og følsomme sektorer), e-handel, offentlige 

udbud, energi, statsejede virksomheder, 

konkurrence, korruptionsbekæmpelse, 

reguleringsmæssige spørgsmål som f.eks. 

sundheds- og plantesundhedsmæssige 

foranstaltninger, teknologiforskning og 

navnlig SMV'ernes behov og kan være 

gavnlige for styringen af 

verdensøkonomien via øget konvergens og 

samarbejde om internationale standarder, 

uden at man mindsker nogen form for 

forbrugerbeskyttelse (f.eks. 

fødevaresikkerhed), miljøbeskyttelse 

(f.eks. dyresundhed, dyrevelfærd og 

plantesundhed), social beskyttelse eller 

arbejdstagerbeskyttelse; 

6. understreger, at ambitiøse aftaler mellem 

de tre højtudviklede økonomier på 

meningsfuld vis skal komme ind på 

investeringer, handel med varer og 

tjenesteydelser (idet der trækkes på 

Europa-Parlamentets nylige henstillinger 

hvad angår forbehold for politisk råderum 

og følsomme sektorer), e-handel, offentlige 

udbud, energi, statsejede virksomheder, 

konkurrence, korruptionsbekæmpelse, 

reguleringsmæssige spørgsmål som f.eks. 

sundheds- og plantesundhedsmæssige 

foranstaltninger, teknologiforskning og 

navnlig SMV'ernes behov og kan være 

gavnlige for styringen af 

verdensøkonomien via øget konvergens og 

samarbejde om internationale standarder, 

uden at man mindsker nogen form for 

forbrugerbeskyttelse (f.eks. 

fødevaresikkerhed), miljøbeskyttelse 

(f.eks. dyresundhed, dyrevelfærd og 

plantesundhed), social beskyttelse eller 

arbejdstagerbeskyttelse, herunder en 

metode til at revidere afgørelser og 

forslag, der er mindre vellykkede end 

forventet; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Ændringsforslag  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. bemærker, at landbruget er en meget 

følsom sektor, og at et endeligt, 

afbalanceret resultat i landbrugs- og 

fiskerikapitlerne skal tage behørigt hensyn 

til interesserne hos alle europæiske 

producenter, f.eks. kød-, mejeri-, sukker-, 

korn- og tekstilproducenterne og 

producenterne i regionerne i den yderste 

periferi, f.eks. ved at indføre 

overgangsperioder eller passende 

kontingenter eller ved ikke at påtage sig 

nogen forpligtelser i de mest følsomme 

sektorer; mener, at kun et sådant resultat 

kan sætte skub i konkurrenceevnen og vil 

være til fordel for både forbrugere og 

producenter; opfordrer til, at der indføjes 

effektive bilaterale 

beskyttelsesforanstaltninger for at 

forhindre en kraftig stigning i importen, 

som kan forårsage eller risikere at 

forårsage alvorlig skade for de europæiske 

producenter i følsomme sektorer, og til, at 

der gennemføres specifikke 

foranstaltninger for at beskytte følsomme 

produkter fra regionerne i den yderste 

periferi, navnlig udelukkelse af specielle 

sukkerarter; 

9. bemærker, at landbruget er en meget 

følsom sektor, og at et endeligt, 

afbalanceret resultat i landbrugs- og 

fiskerikapitlerne skal tage behørigt hensyn 

til interesserne hos alle europæiske 

producenter, f.eks. kød-, mejeri-, sukker-, 

korn- og tekstilproducenterne og 

producenterne i regionerne i den yderste 

periferi, f.eks. ved at indføre 

overgangsperioder eller passende 

kontingenter eller ved ikke at påtage sig 

nogen forpligtelser i de mest følsomme 

sektorer; mener, at kun et sådant resultat 

kan sætte skub i konkurrenceevnen og vil 

være til fordel for både forbrugere og 

producenter; opfordrer til, at der indføjes 

effektive bilaterale 

beskyttelsesforanstaltninger for at 

forhindre en kraftig stigning i importen, 

som kan forårsage eller risikere at 

forårsage alvorlig skade for de europæiske 

producenter i følsomme sektorer, og til, at 

der gennemføres specifikke 

foranstaltninger for at beskytte følsomme 

produkter fra regionerne i den yderste 

periferi, navnlig udelukkelse af specielle 

sukkerarter; understreger, at det er vigtigt 

at opretholde og sikre de høje 

dyrevelfærdsstandarder, som EU 

opretholder, og at indføre de samme 
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ind på det europæiske marked; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at gennemføre omfattende 

bæredygtighedsvurderinger af de 

potentielle aftaler, således at det bliver 

muligt nøje at vurdere de mulige gevinster 

og tab ved at forbedre handels- og 

investeringsforbindelserne mellem EU og 

Australien og mellem EU og New Zealand 

til gavn for befolkningerne og 

virksomhederne på begge sider, herunder i 

regionerne i den yderste periferi og de 

oversøiske lande og territorier; 

11. opfordrer Kommissionen til snarest 

muligt at gennemføre omfattende 

bæredygtighedsvurderinger af de 

potentielle aftaler, under særlig 

hensyntagen til menneskerettigheder og 

arbejdsmæssige, sociale og miljømæssige 

standarder, således at det bliver muligt 

nøje at vurdere de mulige gevinster og tab 

ved at forbedre handels- og 

investeringsforbindelserne mellem EU og 

Australien og mellem EU og New Zealand 

til gavn for befolkningerne og 

virksomhederne på begge sider, herunder i 

regionerne i den yderste periferi og de 

oversøiske lande og territorier; 

Or. en 
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Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. opfordrer Kommissionen til at 

foretage en konsekvensanalyse af en 

frihandelsaftale med New Zealand i 

mejerisektoren, der inddrager alle 

interessenter, og til at forelægge 

konklusionerne for Rådet og Europa-

Parlamentet; opfordrer endvidere til, at 

der udvikles de nødvendige 

kompenserende foranstaltninger for at 

beskytte EU-producenternes indkomst, 

hvis den pågældende aftale gennemføres; 

Or. en 

 

 


