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23.2.2016 B8-0250/4 

Amendement  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat Australië en Nieuw-

Zeeland tot de oudste en meest naaste 

partners van de EU behoren, 

gemeenschappelijke waarden delen en 

zich toeleggen op de bevordering van 

welvaart en veiligheid wereldwijd binnen 

een op regels gebaseerd systeem; 

A. overwegende dat het niet in de 

voordelen van vrijhandelsovereenkomsten 

gelooft en het voorstel om 

onderhandelingen met Australië en 

Nieuw-Zeeland te starten verwerpt; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Amendement  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat de sluiting van 

vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU 

en Australië en tussen de EU en Nieuw-

Zeeland met het oog op een verdere 

verdieping van de handels- en 

investeringsbetrekkingen met deze landen, 

niet had kunnen worden overwogen 

indien deze overeenkomsten afbreuk 

zouden doen aan het recht van partijen 

om sociale, milieu- en arbeidsnormen in 

te voeren, te handhaven of te verscherpen;  

H. overwegende dat de sluiting van 

vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU 

en Australië en tussen de EU en Nieuw-

Zeeland de handels- en 

investeringsbetrekkingen met deze landen 

zal wijzigen; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Amendement  6 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat Nieuw-Zeeland een 

van de weinige landen is die volgens de 

Europese Commissie een passend niveau 

biedt voor de bescherming van 

persoonsgegevens; 

K. overwegende dat Nieuw-Zeeland een 

van de weinige landen is die volgens de 

Europese Commissie een passend niveau 

biedt voor de bescherming van 

persoonsgegevens; overwegende dat het 

niveau voor de bescherming van 

persoonsgegevens van zowel Australië als 

Nieuw-Zeeland hoog moet zijn; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Amendement  7 

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

Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat het Parlement moet 

beslissen of het zijn goedkeuring hecht aan 

de mogelijke vrijhandelsovereenkomsten 

tussen de EU en Australië en tussen de EU 

en Nieuw-Zeeland; 

M. overwegende dat zowel het Europees 

Parlement als de nationale parlementen 

moeten beslissen of zij hun goedkeuring 

hechten aan de mogelijke 

vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU 

en Australië en tussen de EU en Nieuw-

Zeeland alvorens er enige vorm van 

(voorlopige) toepassing van deze 

vrijhandelsovereenkomsten is; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Amendement  8 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de Commissie tijdens het 

verkennend onderzoek een grondige 

analyse te maken van alle aanvullende 

kansen voor markttoegang die de 

mogelijke vrijhandelsovereenkomsten met 

Australië en Nieuw-Zeeland zouden bieden 

voor Europese marktdeelnemers, met name 

kmo's, en deze af te wegen tegen eventuele 

defensieve belangen gezien het feit dat 

zowel Australië als Nieuw-Zeeland al een 

relatief open markt en naar internationale 

maatstaven zeer lage tarieven hebben; 

5. verzoekt de Commissie tijdens het 

verkennend onderzoek een grondige 

analyse te maken van alle aanvullende 

kansen en risico's voor markttoegang die 

de mogelijke vrijhandelsovereenkomsten 

met Australië en Nieuw-Zeeland zouden 

bieden voor Europese marktdeelnemers, 

met name kmo's, en deze af te wegen tegen 

eventuele defensieve belangen gezien het 

feit dat zowel Australië als Nieuw-Zeeland 

al een relatief open markt en naar 

internationale maatstaven zeer lage 

tarieven hebben; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Amendement  9 

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

Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. onderstreept dat investeringen, handel in 

goederen en diensten (voortbordurend op 

de recente aanbevelingen van het Europees 

Parlement op het gebied van het behoud 

van beleidsruimte en kwetsbare sectoren), 

e-handel, openbare aanbestedingen, 

energie, overheidsbedrijven, concurrentie, 

corruptiebestrijding, regelgevende kwesties 

zoals belemmeringen op sanitair en 

fytosanitair gebied, technologisch 

onderzoek, en met name de behoeften van 

kleine en middelgrote ondernemingen, op 

zinvolle wijze aan bod moeten komen in 

ambitieuze overeenkomsten tussen de drie 

geavanceerde economieën; benadrukt dat 

dergelijke overeenkomsten gunstig kunnen 

zijn voor de governance van de 

wereldeconomie door intensievere 

convergentie en samenwerking op het vlak 

van internationale normen, zonder afbreuk 

te doen aan consumentenbescherming 

(bijv. voedselveiligheid), 

milieubescherming (bijv. diergezondheid 

en dierwelzijn en de gezondheid van 

planten), arbeids- of sociale bescherming; 

6. onderstreept dat investeringen, handel in 

goederen en diensten (voortbordurend op 

de recente aanbevelingen van het Europees 

Parlement op het gebied van het behoud 

van beleidsruimte en kwetsbare sectoren), 

e-handel, openbare aanbestedingen, 

energie, overheidsbedrijven, concurrentie, 

corruptiebestrijding, regelgevende kwesties 

zoals belemmeringen op sanitair en 

fytosanitair gebied, technologisch 

onderzoek, en met name de behoeften van 

kleine en middelgrote ondernemingen, op 

zinvolle wijze aan bod moeten komen in 

ambitieuze overeenkomsten tussen de drie 

geavanceerde economieën; benadrukt dat 

dergelijke overeenkomsten gunstig kunnen 

zijn voor de governance van de 

wereldeconomie door intensievere 

convergentie en samenwerking op het vlak 

van internationale normen, zonder afbreuk 

te doen aan consumentenbescherming 

(bijv. voedselveiligheid), 

milieubescherming (bijv. diergezondheid 

en dierwelzijn en de gezondheid van 

planten), arbeids- of sociale bescherming, 

met inbegrip van een methode voor het 

terugdraaien van besluiten en voorstellen 

die minder succes oogsten dan verwacht; 
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Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Amendement  10 

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

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. merkt op dat landbouw een gevoelige 

sector is en dat een definitieve, 

evenwichtige uitkomst in de landbouw- en 

visserijhoofdstukken naar behoren 

rekening moet houden met de belangen van 

alle Europese producenten, bijvoorbeeld 

van vlees, zuivel, suiker, granen en textiel, 

en de producenten in de ultraperifere 

regio's, door bijvoorbeeld 

overgangsperioden of passende quota in te 

voeren of geen verbintenissen aan te gaan 

voor de meest gevoelige sectoren; merkt op 

dat landbouw een gevoelige sector is en dat 

een definitieve, evenwichtige uitkomst in 

de landbouw- en visserijhoofdstukken naar 

behoren rekening moet houden met de 

belangen van alle Europese producenten, 

bijvoorbeeld van vlees, zuivel, suiker, 

granen en textiel, en de producenten in de 

ultraperifere regio's, door bijvoorbeeld 

overgangsperioden of passende quota in te 

voeren of geen verbintenissen aan te gaan 

voor de meest gevoelige sectoren;  merkt 

op dat slechts dan de concurrentie 

gestimuleerd kan worden en gunstig is 

voor zowel consumenten als producenten; 

pleit voor de opname van doeltreffende 

bilaterale vrijwaringsmaatregelen om te 

voorkomen dat er zich pieken in de invoer 

9. merkt op dat landbouw een gevoelige 

sector is en dat een definitieve, 

evenwichtige uitkomst in de landbouw- en 

visserijhoofdstukken naar behoren 

rekening moet houden met de belangen van 

alle Europese producenten, bijvoorbeeld 

van vlees, zuivel, suiker, granen en textiel, 

en de producenten in de ultraperifere 

regio's, door bijvoorbeeld 

overgangsperioden of passende quota in te 

voeren of geen verbintenissen aan te gaan 

voor de meest gevoelige sectoren; merkt op 

dat landbouw een gevoelige sector is en dat 

een definitieve, evenwichtige uitkomst in 

de landbouw- en visserijhoofdstukken naar 

behoren rekening moet houden met de 

belangen van alle Europese producenten, 

bijvoorbeeld van vlees, zuivel, suiker, 

granen en textiel, en de producenten in de 

ultraperifere regio's, door bijvoorbeeld 

overgangsperioden of passende quota in te 

voeren of geen verbintenissen aan te gaan 

voor de meest gevoelige sectoren; merkt op 

dat slechts dan de concurrentie 

gestimuleerd kan worden en gunstig is 

voor zowel consumenten als producenten; 

pleit voor de opname van doeltreffende 

bilaterale vrijwaringsmaatregelen om te 

voorkomen dat er zich pieken in de invoer 
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van producten voordoen waardoor 

Europese producenten in gevoelige 

sectoren ernstige schade lijden of dreigen 

te lijden en voor de tenuitvoerlegging van 

specifieke maatregelen voor de 

bescherming van kwetsbare producties van 

de ultraperifere gebieden, met name de 

uitsluiting van bijzondere suikers; 

van producten voordoen waardoor 

Europese producenten in gevoelige 

sectoren ernstige schade lijden of dreigen 

te lijden en voor de tenuitvoerlegging van 

specifieke maatregelen voor de 

bescherming van kwetsbare producties van 

de ultraperifere gebieden, met name de 

uitsluiting van bijzondere suikers; 

benadrukt dat de strenge normen inzake 

dierenwelzijn die in Europa gelden, 

moeten worden gehandhaafd en 

gewaarborgd en dat dezelfde normen 

moeten worden opgelegd aan alle 

producten die op de Europese markt 

worden gebracht; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Amendement  11 

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

Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. verzoekt de Commissie zo spoedig 

mogelijk alomvattende 

duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 

voeren van de potentiële overeenkomsten, 

om de mogelijke voor- en nadelen van het 

verbeteren van de handels- en 

investeringsbetrekkingen tussen de EU en 

respectievelijk Australië en Nieuw-Zeeland 

voor de bevolking en het bedrijfsleven van 

beide partijen, waaronder de ultraperifere 

regio's en de landen en gebieden overzee, 

grondig te kunnen evalueren;  

11. verzoekt de Commissie alomvattende 

duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 

voeren van de potentiële overeenkomsten 

en daarbij meer bepaald rekening te 

houden met de mensenrechten en 

arbeids-, sociale en milieunormen, om de 

mogelijke voor- en nadelen van het 

verbeteren van de handels- en 

investeringsbetrekkingen tussen de EU en 

respectievelijk Australië en Nieuw-Zeeland 

voor de bevolking en het bedrijfsleven van 

beide partijen, waaronder de ultraperifere 

regio's en de landen en gebieden overzee, 

grondig te kunnen evalueren; 

Or. en 



 

AM\1087269NL.doc  PE576.613v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.2.2016 B8-0250/12 

Amendement  12 

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

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-

Zeeland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. verzoekt de Commissie een 

effectbeoordeling uit te voeren van een 

vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-

Zeeland in de zuivelsector en daarbij alle 

belanghebbenden te betrekken, en haar 

bevindingen aan de Raad en het Europees 

Parlement voor te leggen; vraagt eveneens 

noodzakelijke compensatiemaatregelen te 

ontwikkelen om het inkomen van 

producenten in de EU te beschermen als 

de overeenkomst wordt uitgevoerd; 

Or. en 

 

 


