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23.2.2016 B8-0250/4 

Ändringsförslag  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Australien och Nya Zeeland är bland 

EU:s äldsta och närmaste partner, har 

gemensamma värderingar och verkar för 

att främja välstånd och säkerhet i hela 

världen inom ramen för ett regelbaserat 

system. 

A. Parlamentet tror inte på några fördelar 

med frihandelsavtal och förkastar 

förslaget att inleda förhandlingar med 
Australien och Nya Zeeland. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Ändringsförslag  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Ingåendet av frihandelsavtal mellan EU 

och Australien och mellan EU och Nya 

Zeeland kommer att förstärka handels- och 

investeringsförbindelserna. Dessa avtal 

skulle inte kunna ingås om de inverkade 

negativt på parternas möjlighet att införa, 

upprätthålla eller förstärka sina sociala, 

miljömässiga eller arbetsrättsliga 

standarder. 

H. Ingåendet av frihandelsavtal mellan EU 

och Australien och mellan EU och Nya 

Zeeland kommer att förändra handels- och 

investeringsförbindelserna. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Ändringsförslag  6 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Skäl K 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. Nya Zeeland är ett av de få länder med 

en skyddsnivå i fråga om personuppgifter 

som har bedömts som tillräcklig av 

kommissionen. 

K. Nya Zeeland är ett av få länder med en 

skyddsnivå i fråga om personuppgifter som 

har bedömts som tillräcklig av 

kommissionen. Skyddsnivån för 

personuppgifter bör vara hög i både 

Australien och Nya Zeeland.  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Ändringsförslag  7 

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

Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Parlamentet måste besluta om det ska 

godkänna de potentiella frihandelsavtalen 

mellan EU och Australien och mellan EU 

och Nya Zeeland. 

M. Både Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten måste besluta om 

de ska godkänna de potentiella 

frihandelsavtalen mellan EU och 

Australien och mellan EU och Nya 

Zeeland innan någon form av 

(provisorisk) tillämpning av 

frihandelsavtalen kan komma till stånd. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Ändringsförslag  8 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen i samband med de inledande 

undersökningarna ingående utforska alla 

möjligheter till ytterligare 

marknadstillträde för europeiska 

ekonomiska aktörer, särskilt små och 

medelstora företag, som de eventuella 

frihandelsavtalen med Australien och Nya 

Zeeland kan erbjuda, och att väga dessa 

emot eventuella defensiva intressen, med 

hänsyn till att både Australien och Nya 

Zeeland redan har förhållandevis öppna 

marknader och mycket låga tullar i 

internationell jämförelse. 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i samband med de 

inledande undersökningarna ingående 

utforska alla möjligheter och risker i fråga 

om ytterligare marknadstillträde för 

europeiska ekonomiska aktörer, särskilt 

små och medelstora företag, som de 

eventuella frihandelsavtalen med 

Australien och Nya Zeeland kan erbjuda, 

och att väga dessa emot eventuella 

defensiva intressen, med hänsyn till att 

både Australien och Nya Zeeland redan har 

förhållandevis öppna marknader och 

mycket låga tullar i internationell 

jämförelse. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Ändringsförslag  9 

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

Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet understryker att 

ambitiösa avtal mellan de tre 

högutvecklade ekonomierna på ett 

meningsfullt sätt måste behandla 

investeringar, handel med varor och 

tjänster (på grundval av de 

rekommendationer som Europaparlamentet 

nyligen har utfärdat i fråga om förbehåll 

för politiskt handlingsutrymme och 

känsliga sektorer), e-handel, offentlig 

upphandling, energi, statligt ägda företag, 

konkurrens, korruptionsbekämpning, 

regleringsfrågor, såsom sanitära och 

fytosanitära hinder, teknikforskning och, i 

synnerhet, små och medelstora företags 

behov, och de kan gagna styrningen av den 

globala ekonomin genom ökad konvergens 

och bättre samarbete om internationella 

standarder, utan att man minskar nivån på 

konsumentskyddet (t.ex. 

livsmedelssäkerhet), miljöskyddet (t.ex. 

djurens hälsa och välbefinnande, 

växtskydd) eller det sociala skyddet och 

arbetarskyddet 

6. Europaparlamentet understryker att 

ambitiösa avtal mellan de tre 

högutvecklade ekonomierna på ett 

meningsfullt sätt måste behandla 

investeringar, handel med varor och 

tjänster (på grundval av de 

rekommendationer som Europaparlamentet 

nyligen har utfärdat i fråga om förbehåll 

för politiskt handlingsutrymme och 

känsliga sektorer), e-handel, offentlig 

upphandling, energi, statligt ägda företag, 

konkurrens, korruptionsbekämpning, 

regleringsfrågor, såsom sanitära och 

fytosanitära hinder, teknikforskning och, i 

synnerhet, små och medelstora företags 

behov, och de kan gagna styrningen av den 

globala ekonomin genom ökad konvergens 

och bättre samarbete om internationella 

standarder, utan att man minskar nivån på 

konsumentskyddet (t.ex. 

livsmedelssäkerhet), miljöskyddet (t.ex. 

djurens hälsa och välbefinnande, 

växtskydd) eller det sociala skyddet och 

arbetarskyddet, bland annat genom en 

metod för att riva upp beslut och förslag 

som visat sig mindre lyckade än väntat. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Ändringsförslag  10 

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

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet påpekar att 

jordbruket är en mycket känslig sektor och 

att ett balanserat slutresultat i jordbruks- 

och fiskerikapitlen på lämpligt sätt måste 

beakta intressena för samtliga europeiska 

producenter, bland annat producenter av 

kött, mejeriprodukter, socker, spannmål 

och textilprodukter samt producenterna i de 

yttersta randområdena, till exempel genom 

att införa övergångsperioder eller lämpliga 

kvoter eller genom att inte göra några 

åtaganden inom de mest känsliga 

sektorerna. Parlamentet anser att det endast 

på detta sätt kan främja konkurrenskraften 

och gagna både konsumenter och 

producenter. Parlamentet kräver att man 

inför effektiva bilaterala skyddsåtgärder för 

att förhindra en kraftig ökning av importen, 

som kan orsaka eller riskera att orsaka 

allvarliga skador för de europeiska 

producenterna inom känsliga sektorer, och 

att man inför specifika åtgärder för att 

skydda känsliga produkter i de yttersta 

randområdena, i synnerhet genom att 

utesluta speciella sockerarter. 

9. Europaparlamentet påpekar att 

jordbruket är en mycket känslig sektor och 

att ett balanserat slutresultat i jordbruks- 

och fiskerikapitlen på lämpligt sätt måste 

beakta intressena för samtliga europeiska 

producenter, bland annat producenter av 

kött, mejeriprodukter, socker, spannmål 

och textilprodukter samt producenterna i de 

yttersta randområdena, till exempel genom 

att införa övergångsperioder eller lämpliga 

kvoter eller genom att inte göra några 

åtaganden inom de mest känsliga 

sektorerna. Parlamentet anser att det endast 

på detta sätt kan främja konkurrenskraften 

och gagna både konsumenter och 

producenter. Parlamentet kräver att man 

inför effektiva bilaterala skyddsåtgärder för 

att förhindra en kraftig ökning av importen, 

som kan orsaka eller riskera att orsaka 

allvarliga skador för de europeiska 

producenterna inom känsliga sektorer, och 

att man inför specifika åtgärder för att 

skydda känsliga produkter i de yttersta 

randområdena, i synnerhet genom att 

utesluta speciella sockerarter. Parlamentet 

framhåller betydelsen av att upprätthålla 

och garantera de höga djurskyddsnormer 

som Europa tillämpar och att låta samma 

normer gälla för alla produkter som förs 
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in på den europeiska marknaden. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Ändringsförslag  11 

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

Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast möjligt 

genomföra omfattande 

hållbarhetskonsekvensanalyser av de 

potentiella avtalen, i syfte att ingående 

kunna bedöma eventuella fördelar och 

nackdelar med en förstärkning av handels- 

och investeringsförbindelserna mellan EU 

och Australien och EU och Nya Zeeland 

för båda parternas befolkningar och 

företag, inbegripet de yttersta 

randområdena och utomeuropeiska länder 

och territorier. 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att genomföra omfattande 

hållbarhetskonsekvensanalyser av de 

potentiella avtalen, med beaktande av i 

synnerhet mänskliga rättigheter samt 

arbetsrättsliga, sociala och miljömässiga 

standarder, i syfte att ingående kunna 

bedöma eventuella fördelar och nackdelar 

med en förstärkning av handels- och 

investeringsförbindelserna mellan EU och 

Australien och EU och Nya Zeeland för 

båda parternas befolkningar och företag, 

inbegripet de yttersta randområdena och 

utomeuropeiska länder och territorier. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Ändringsförslag  12 

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

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

för utskottet för internationell handel 

Inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att göra en 

konsekvensbedömning av ett 

frihandelsavtal med Nya Zeeland inom 

mejerisektorn, med deltagande av alla 

berörda parter, och att lägga fram 

slutsatserna för rådet och parlamentet. 

Parlamentet vill även att nödvändiga 

kompensationsåtgärder tas fram för att 

skydda EU-producenters inkomster om 

detta avtal genomförs.  

Or. en 

 

 


