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Amendement 1
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie van 
(SWD(2019) 370) 14 oktober 2019 bij het 
verslag over de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten, 1 januari 
2018-31 januari 2018 (COM(2019) 455),

Or. en

Amendement 2
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie met als titel “Handel voor 
iedereen: Naar een meer verantwoord 
handels- en investeringsbeleid”,

Or. en

Amendement 3
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de politieke richtlijnen voor 
de volgende Europese Commissie 2019-

– gezien de politieke richtlijnen voor 
de Europese Commissie 2019-2024 van 
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2024 van mevrouw Ursula von der Leyen, 16 juli 2019,

Or. en

Amendement 4
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke mededeling 
over de wereldwijde EU-respons op 
COVID-19, JOIN(2020) 11 final, van 
8 april 2020,

Or. en

Amendement 5
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke mededeling 
getiteld “Naar een brede strategie met 
Afrika”, JOIN(2020) 4 final van 9 maart 
2020,

Or. en

Amendement 6
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaringen van de 
handelsministers van de G20 van 
30 maart en 14 mei 2020,

Or. en

Amendement 7
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de op 25 september 2015 
door de Algemene Vergadering van de VN 
goedgekeurde resolutie getiteld “Onze 
wereld transformeren: Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling”,

Or. en

Amendement 8
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 juli 
2016 over de sociale en milieunormen, de 
mensenrechten en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen,

Or. en

Amendement 9
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro
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Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 2 en 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en hoofdstuk V, titel II, van het 
Verdrag betreffende de werking van 
Europese Unie (VWEU), evenals artikel 
218 VWEU,

Or. en

Amendement 10
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van juni 2015 
over de EU-strategie voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen na 2015,

Or. en

Amendement 11
Jordi Cañas, Nicola Danti, Urmas Paet, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy 
Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eigen initiatiefresolutie 
over gendergelijkheid in de 
handelsverdragen van maart 2018,

Or. en
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Amendement 12
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy 
Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Visum 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de 
gendergelijkheidsstrategie van de 
Europese Commissie van maart 2020,

Or. en

Amendement 13
Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat belangrijke delen 
van de resolutie van het Parlement van 30 
mei 2018 over de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid nog 
steeds geldig zijn, maar dat sommige 
andere delen moeten worden bijgewerkt 
vanwege de nieuwe ontwikkelingen en de 
stand van zaken in de internationale 
handel wereldwijd;

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat belangrijke delen A. overwegende dat belangrijke delen 
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van de resolutie van het Parlement van 30 
mei 2018 over de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid nog 
steeds geldig zijn, maar dat sommige 
andere delen moeten worden bijgewerkt 
vanwege de nieuwe ontwikkelingen en de 
stand van zaken in de internationale handel 
wereldwijd;

van de resolutie van het Parlement van 
30 mei 2018 over de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid nog 
steeds geldig zijn, maar dat sommige 
andere delen moeten worden bijgewerkt 
vanwege de nieuwe ontwikkelingen en de 
stand van zaken in de internationale handel 
wereldwijd; overwegende dat in een 
wereld waarin de opwarming van de 
aarde onze soort met uitsterven bedreigt 
lokale productie en consumptie voortaan 
absolute prioriteiten moeten zijn;

Or. fr

Amendement 15
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat belangrijke delen 
van de resolutie van het Parlement van 30 
mei 2018 over de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid nog 
steeds geldig zijn, maar dat sommige 
andere delen moeten worden bijgewerkt 
vanwege de nieuwe ontwikkelingen en de 
stand van zaken in de internationale 
handel wereldwijd;

A. overwegende de eerste resolutie 
van het Parlement van 30 mei 2018 over de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid brede 
steun kreeg met betrekking tot de 
voorgestelde aanpak om werk te maken 
van een voorspelbaar handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en waarden; 
overwegende dat nieuwe ontwikkelingen 
sinds 2018, met name de 
tenuitvoerlegging van de 
handelsovereenkomst EU-Canada en 
meer recent de effecten van de COVID-
19-pandemie op de handel een grondige 
actualisering van het vorige verslag 
noodzakelijk maken;

Or. en

Amendement 16
Saskia Bricmont
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 207 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de EU en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de EU is bepaald dat de 
gemeenschappelijke handelspolitiek wordt 
gevoerd in het kader van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden 
van de Unie, waaronder het bevorderen 
van de mensenrechten, de democratie, de 
rechtsstaat en duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 17
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het 
gemeenschappelijke handelsbeleid van de 
EU een exclusieve bevoegdheid van de 
EU is die gezamenlijk door de Europese 
Commissie, de Raad en het Parlement 
wordt uitgeoefend;

Or. en

Amendement 18
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy 
Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A ter. overwegende dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid een 
geheel van handelsovereenkomsten en 
wetgevingsmaatregelen omvat die ervoor 
zorgen dat de EU haar bestaande sociale 
en regelgevingsmodel blijft vrijwaren en 
tegelijkertijd het handelsbeleid blijft 
gebruiken om de waarden van de EU te 
bevorderen overal ter wereld; 
overwegende dat de EU meer 
inspanningen dient te leveren om eerlijke 
mededinging te bevorderen, gelijke 
mededingingsvoorwaarden te scheppen en 
hedendaagse handelsproblemen aan te 
pakken; overwegende dat de eerbiediging 
van deze doelstellingen een goede 
oriëntatie van het handelsbeleid van de 
Unie vereist, evenals volledige en 
doeltreffende uitvoering van en toezicht 
op dit beleid, op een eerlijkere en 
transparantere wijze;

Or. en

Amendement 19
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de Unie 
de belangrijkste handelsmacht ter wereld 
is, met de grootste interne markt, en 
fungeert als belangrijke drijvende kracht 
achter economische welvaart; 
overwegende dat de Unie ‘s werelds 
grootste exporteur van goederen en 
diensten is en daarmee goed is voor 36 
miljoen banen in Europa; overwegende 
dat de laatste indicatoren aantonen dat de 
uitvoer van goederen uit de EU in 2019 is 
gestegen tot 2 132,3 miljard EUR, 3,5 % 
meer dan het jaar voordien, waarmee de 
EU de grootste exporteur van 
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agrovoedingsproducten ter wereld is; 
overwegende dat ondanks de huidige 
mondiale uitdagingen, de belangrijkste 
handelspartners China en de VS zijn;

Or. en

Amendement 20
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat het 
handels- en investeringsbeleid van de EU 
investeerders ook markttoegang en 
investeringsbescherming biedt, via 
rechtszekerheid en een stabiele, 
voorspelbare en terdege gereguleerde 
omgeving waarin zij hun economische 
activiteiten kunnen verrichten;

Or. en

Amendement 21
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat sinds de 
Europese Commissie in 2015 de 
mededeling, getiteld “Handel voor 
iedereen: Naar een meer verantwoord 
handels- en investeringsbeleid”, heeft 
aangenomen, de EU een aantal nieuwe 
handelsovereenkomsten heeft gesloten en 
is beginnen toepassen;
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Or. en

Amendement 22
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy 
Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat de 
handelsovereenkomsten van de EU 
groeikansen moeten bieden, via 
markttoegang en het wegnemen van 
handelsbelemmeringen; overwegende dat 
het van fundamenteel belang is dat 
onderhandelingen worden gevoerd in een 
geest van wederkerigheid en wederzijds 
voordeel, om oneerlijke handelspraktijken 
aan te pakken en de Europese regels en 
normen veilig te stellen; overwegende dat 
de Unie de geografische aanduidingen 
van de EU moet blijven vrijwaren in 
multilaterale en bilaterale 
onderhandelingen, aangezien zij van 
groot economisch en cultureel belang 
zijn;

Or. en

Amendement 23
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat een deel 
van de publieke opinie zich krachtig 

B. overwegende dat delen van de 
publieke opinie een andere mening 
hebben over het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een goede 
communicatiestrategie over het 
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uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten een goede 
communicatiestrategie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van de 
marktdeelnemers over 
handelsovereenkomsten wordt vergroot;

handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten te ontwikkelen, 
die nepnieuws over handel moet aanpakken 
en zoveel mogelijk informatie moet 
doorgeven, waarbij de aandacht wordt 
gericht op specifieke belanghebbenden en 
het bewustzijn van de marktdeelnemers 
over handelsovereenkomsten wordt 
vergroot;

Or. en

Amendement 24
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat een deel 
van de publieke opinie zich krachtig 
uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten een goede 
communicatiestrategie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van de 
marktdeelnemers over 
handelsovereenkomsten wordt vergroot;

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat 
internationale handel voordelen voor hen 
oplevert; overwegende dat een deel van de 
publieke opinie zich krachtig uitspreekt 
tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Europese Commissie en de lidstaten 
een goede communicatiestrategie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die misvattingen, verkeerde 
indrukken en verdraaide interpretaties en 
nepnieuws over handel moet aanpakken en 
zoveel mogelijk informatie moet 
doorgeven, waarbij de aandacht wordt 
gericht op specifieke belanghebbenden en 
het bewustzijn van de marktdeelnemers 
over handelsovereenkomsten wordt 
vergroot;
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Or. en

Amendement 25
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat een deel 
van de publieke opinie zich krachtig 
uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten een goede 
communicatiestrategie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van de 
marktdeelnemers over 
handelsovereenkomsten wordt vergroot;

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat de publieke 
opinie bijzonder goed op de hoogte is van 
het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten en al meermaals, 
bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen 
over TTIP en CETA, inhoudelijke en goed 
onderbouwde kritiek heeft geleverd op de 
huidige parameters van de Europese 
beleidsvorming op het gebied van handel; 
overwegende dat de Commissie en de 
lidstaten een goede communicatiestrategie 
over het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, waarbij de aandacht wordt 
gericht op specifieke belanghebbenden en 
het bewustzijn van de marktdeelnemers 
over handelsovereenkomsten wordt 
vergroot;

Or. en

Amendement 26
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
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60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat een deel 
van de publieke opinie zich krachtig 
uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten een goede 
communicatiestrategie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van 
de marktdeelnemers over 
handelsovereenkomsten wordt vergroot;

60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat de helft van 
hen voorstelt om het scheppen van banen 
in de EU en de verdediging van milieu- en 
gezondheidsnormen tot de prioriteiten van 
het Europese handelsbeleid te maken; 
overwegende dat een steeds groter deel 
van de publieke opinie zich krachtig 
uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten moeten 
inspelen op hun zorgen;

Or. en

Amendement 27
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat een deel 
van de publieke opinie zich krachtig 
uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten een goede 
communicatiestrategie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten blijven 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van de 
marktdeelnemers over 

B. overwegende dat uit recente 
Eurobarometer-cijfers blijkt dat ongeveer 
60 % van de EU-burgers denkt dat het 
handelsbeleid van de EU voordelen voor 
hen oplevert; overwegende dat een deel 
van de publieke opinie zich krachtig 
uitspreekt tegen het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten; overwegende dat 
de Commissie en de lidstaten een goede 
strategie inzake transparantie over het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten moeten 
ontwikkelen, die nepnieuws over handel 
moet aanpakken en zoveel mogelijk 
informatie moet doorgeven, waarbij de 
aandacht wordt gericht op specifieke 
belanghebbenden en het bewustzijn van de 
marktdeelnemers over 
handelsovereenkomsten en de 



PE652.533v01-00 16/172 AM\1206259NL.docx

NL

handelsovereenkomsten wordt vergroot; daadwerkelijke sociale en milieugevolgen 
ervan wordt vergroot;

Or. fr

Amendement 28
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de uitbraak van 
COVID-19 een meervoudige crisis met 
langdurige gevolgen heeft veroorzaakt; 
overwegende dat de EU haar 
handelsbeleid zal moeten aanpassen aan 
de vastgestelde nadelen en aan de 
noodzaak van een sociale en ecologische 
transitie; overwegende dat de crisis heeft 
aangetoond dat er meer robuuste en 
veerkrachtige productieketens nodig zijn 
en dat moet worden geïnvesteerd in 
strategische gebieden om de EU minder 
afhankelijk te maken van invoer;

Or. en

Amendement 29
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU op 30 april 
samen met 18 WTO-leden formeel de 
tijdelijke regeling met verschillende 
partijen inzake beroep en arbitrage 
(MPLA) bij de WTO heeft aangemeld; 
overwegende dat die aanmelding het 
begin vormt van de toepassing van de 
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MPLA op geschillen tussen de 
deelnemende WTO-leden, gelet op de 
impasse in de Beroepsinstantie.

Or. en

Amendement 30
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de uitbraak van 
de coronaviruscrisis het gebrek aan 
veerkracht van mondiale waardeketens 
van sommige essentiële producten heeft 
blootgelegd, bijvoorbeeld van medische 
uitrusting en hulpmiddelen, in het licht 
van unilaterale maatregelen genomen 
door regeringen en zogeheten methoden 
voor procesoptimalisatie die geen 
verstoringen toelaten;

Or. en

Amendement 31
Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid, dat 
bestaat uit handelsovereenkomsten en 
wetgevingsmaatregelen, gericht moet zijn 
op de totstandbrenging van een stabiel, 
voorspelbaar en billijk handelsklimaat 
waarin Europese ondernemingen kunnen 
bloeien en de belangen van de Europese 
burgers worden uitgesproken;
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Or. en

Amendement 32
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy 
Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het Europees 
Parlement in 2015 de noodzaak heeft 
onderstreept van een genderperspectief in 
het internationale handelsbeleid van de 
EU, en in 2018 heeft gewezen op de 
noodzaak van gendergelijkheid in 
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 33
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU het 
grootste handelsblok ter wereld is, en de 
grootste handelaar in afgewerkte 
goederen en diensten;

Or. en

Amendement 34
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de Commissie op 
14 maart 2020 via de spoedprocedure 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 
heeft aangenomen om de uitvoer van 
persoonlijke beschermingsmiddelen te 
onderwerpen aan een uitvoervergunning 
volgens Verordening (EU) 2015/479, als 
tijdelijke maatregelen om de EU te helpen 
omgaan met de stijgende vraag en om de 
operationele capaciteit van de EU te 
helpen klaarmaken om derde landen te 
helpen;

Or. en

Amendement 35
Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de Commissie op 
14 oktober 2019 haar derde verslag over 
de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten heeft 
gepubliceerd, waaruit blijkt dat in 2018 
33 % van de EU-uitvoer en 29 % van de 
EU-invoer werd verhandeld met partners 
waarmee vrijhandelsovereenkomsten zijn 
gesloten;

Or. en

Amendement 36
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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B ter. overwegende dat de Europese 
Commissie in december 2019 de Europese 
Green Deal heeft aangenomen, waarin is 
bepaald dat “alle EU-acties en -
beleidsmaatregelen zullen moeten 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal”;

Or. en

Amendement 37
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje 
Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de EU 
omvattende overeenkomsten inzake de 
handelsbetrekkingen heeft 
uitonderhandeld met nagenoeg alle 
landen van Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied, met uitzondering van 
Bolivia, Cuba en Venezuela;

Or. en

Amendement 38
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat talrijke 
landen tarieven opleggen voor medische 
hulpmiddelen, waaronder 
patiëntmonitoren, diagnose-apparatuur 
en veelgebruikte geneesmiddelen, zoals 
antibiotica, pijnstillers of insuline, en dat 
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nagenoeg alle landen invoertarieven 
hanteren voor zeep; overwegende dat de 
tarieven zijn aangescherpt na de 
beslissing van de Verenigde Staten om 
aanvullende rechten te heffen over 
370 miljard USD aan invoer uit China, 
waaronder ook bepaalde aspecten van 
pbm’s vallen;

Or. en

Amendement 39
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat in 
wetenschappelijke verslagen wordt 
gewezen op de toenemende risico’s van 
wereldwijde uitbraken van pandemieën en 
van aan de klimaatverandering 
gerelateerde fenomenen die gevolgen 
hebben voor de internationale 
betrekkingen en dat in die verslagen tot de 
conclusie wordt gekomen dat onze 
economische modellen grondig moeten 
worden hervormd, in het bijzonder in 
overeenstemming met de 
Klimaatovereenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 40
Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat het 
mondiale bbp tussen 2007 en 2017 met 
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meer dan 70 % is gestegen; overwegende 
dat als we de stijging met 17 % in de EU 
vergelijken met die in andere landen zoals 
de Verenigde Staten (60 %), India (80 %) 
of China (315 %), de EU achterblijft wat 
het mondiale concurrentievermogen 
betreft;

Or. en

Amendement 41
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
handelsministers van de G20 zich ertoe 
hebben verbonden de effecten van 
COVID-19 op de internationale handel en 
investeringen te beperken door te blijven 
samenwerken om een vrij, billijk, niet-
discriminerend, transparant, voorspelbaar 
en stabiel handels- en investeringsklimaat 
te verzekeren en door onze markten open 
te houden om de ononderbroken stroom 
van levensbelangrijke medische producten 
en uitrusting, kritieke landbouwproducten 
en andere essentiële goederen en diensten 
over de grenzen heen te verzekeren;

Or. en

Amendement 42
Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
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mondiale handel in 2020 naar 
verwachting met 13 à 32 % zal afnemen 
ten gevolge van COVID-19; overwegende 
dat de uitvoer van goederen en diensten 
naar landen buiten de EU-27 naar 
verwachting met 9,2 % en de invoer uit 
landen buiten de EU27 met 8,8 % zal 
dalen; en overwegende dat het IMF 
verwacht dat het bbp van de EU met 7,5 % 
zal krimpen;

Or. en

Amendement 43
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B sexies. overwegende dat 36 miljoen 
banen in de EU afhankelijk zijn van 
uitvoer naar markten buiten de EU, 
waarvan 13,7 miljoen banen door 
vrouwen worden bezet; overwegende dat 
vrouwen sterk ondervertegenwoordigd 
zijn in de handel met markten buiten de 
EU in de landbouw en de verwerkende 
sector; overwegende dat slechts een op vijf 
uitvoerende bedrijven in de EU wordt 
geleid (d.w.z. in handen is van en/of wordt 
beheerd door) door een vrouw en dat 
vrouwen maximaal 30 % van de totale 
beroepsbevolking uitmaken; verzoekt de 
EU en haar lidstaten in 
effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van het 
handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten van de EU; 
benadrukt dat de resultaten van de 
genderanalyse moeten worden 
meegenomen in handelsgesprekken – 
waarbij gedurende het hele proces, van de 
onderhandelingsfase tot de 
tenuitvoerlegging, zowel rekening moet 
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worden gehouden met positieve als met 
negatieve effecten – en vergezeld dienen 
te gaan van maatregelen om mogelijke 
negatieve effecten te voorkomen of te 
compenseren1 bis

_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 maart 2018 over gendergelijkheid 
in de handelsverdragen van de EU 
(2017/2015(INI)).

Or. en

Amendement 44
Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B sexies. overwegende dat de EU in 
2018 een handelsoverschot van 
84,6 miljard EUR had met partners 
waarmee een vrijhandelsovereenkomst 
was gesloten, tegenover een totaal 
handelstekort van 24,6 miljard EUR;

Or. en

Amendement 45
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B septies. overwegende dat 36 miljoen 
banen in de EU, waarvan 13,7 miljoen 
banen door vrouwen worden bezet, 
afhankelijk zijn van uitvoer naar markten 
buiten de EU;
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Or. en

Amendement 46
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B octies. overwegende dat volgens 
een recent verslag van de Europese 
Commissie de uitvoer naar de EU uit 
ontwikkelingslanden die gebruikmaken 
van bijzondere handelspreferenties met 
16,2 % is toegenomen tussen 2016 en 
2018, waarbij de waarde is gestegen van 
158 miljard EUR in 2016 naar 
183,6 miljard EUR in 2018;

Or. en

Amendement 47
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat belangrijke aspecten 
van de wereldwijde context in de afgelopen 
twee jaar aan het verschuiven zijn en 
onvoorspelbaar zijn gebleken; spreekt 
opnieuw zijn steun uit voor een 
voorspelbaar en eerlijk handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en moet worden 
gewaarborgd.

1. wijst erop dat ondanks het 
moeilijke mondiale economische klimaat, 
de EU een overschot van 84,6 miljard 
EUR in de handel in goederen had met de 
partners waarmee zij 
handelsovereenkomsten had gesloten, in 
vergelijking met een totaal handelstekort 
van 24,6 miljard EUR met de rest van de 
wereld; herinnert eraan dat meer dan 
36 miljoen banen afhankelijk zijn van 
uitvoer naar markten buiten de EU; merkt 
op dat belangrijke aspecten van de 
wereldwijde context in de afgelopen twee 
jaar aan het verschuiven zijn en 
onvoorspelbaar zijn gebleken; spreekt 
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opnieuw zijn steun uit voor een 
voorspelbaar en eerlijk handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en moet worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 48
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat belangrijke aspecten 
van de wereldwijde context in de afgelopen 
twee jaar aan het verschuiven zijn en 
onvoorspelbaar zijn gebleken; spreekt 
opnieuw zijn steun uit voor een 
voorspelbaar en eerlijk handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en moet worden 
gewaarborgd.

1. wijst erop dat belangrijke aspecten 
van de wereldwijde context in de afgelopen 
twee jaar aan het verschuiven zijn en 
onvoorspelbaar zijn gebleken en voor 
spanningen hebben gezorgd; spreekt 
opnieuw zijn steun uit voor een 
voorspelbaar en eerlijk handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en moet worden 
gewaarborgd en bevorderd;

Or. en

Amendement 49
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat belangrijke aspecten 
van de wereldwijde context in de afgelopen 
twee jaar aan het verschuiven zijn en 
onvoorspelbaar zijn gebleken; spreekt 
opnieuw zijn steun uit voor een 
voorspelbaar en eerlijk handelssysteem, dat 
gebaseerd is op regels en moet worden 
gewaarborgd.

1. wijst erop dat belangrijke aspecten 
van de wereldwijde context in de afgelopen 
twee jaar aan het verschuiven zijn en 
onvoorspelbaar zijn gebleken; spreekt 
opnieuw zijn steun uit voor een open, vrij, 
voorspelbaar en eerlijk multilateraal 
handelssysteem, dat gebaseerd is op regels 
en moet worden gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 50
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat COVID-19, de 
kwetsbaarheden die het heeft blootgelegd 
en, in nog veel dramatischere proporties, 
de reeds bestaande klimaatnoodtoestand, 
het des te noodzakelijker maken om het 
gemeenschappelijke handelsbeleid van de 
Europese Unie op zowel Europees als 
multilateraal niveau te herzien; is er sterk 
van overtuigd dat het nieuwe 
handelsbeleid van de EU ten dienste moet 
staan van wereldwijde duurzame 
ontwikkeling, opgezet rond de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal en de SDG’s van de VN; is daarom 
van mening dat de EU een ambitieuze 
agenda met bindende en afdwingbare 
milieu-, belastings-, sociale en 
mensenrechtencriteria moet nastreven;

Or. en

Amendement 51
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat terwijl er een 
grondige bezinning plaatsvindt om de 
nieuwe prioriteiten en doelstellingen van 
de EU vast te stellen, de lopende 
onderhandelingen en ratificaties van 
handels- en investeringsovereenkomsten 
dienen te worden geschorst;
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Or. en

Amendement 52
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de EU sinds de 
vaststelling van de meest recente 
handelsstrategie in 2015, getiteld “Handel 
voor iedereen” een aantal nieuwe 
handelsovereenkomsten heeft gesloten en 
van start heeft laten gaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de EU sinds de 
vaststelling van de meest recente 
handelsstrategie in 2015, getiteld “Handel 
voor iedereen” een aantal nieuwe 
handelsovereenkomsten heeft gesloten en 
van start heeft laten gaan.

2. wijst erop dat de EU sinds de 
vaststelling van de meest recente 
handelsstrategie in 2015, getiteld “Handel 
voor iedereen” een aantal nieuwe 
handelsovereenkomsten heeft gesloten en 
van start heeft laten gaan, maar dat er de 
Commissie geen kwalitatieve beoordeling 
heeft uitgevoerd van die overeenkomsten 
met betrekking tot de gevolgen voor de 
werkgelegenheid, de diversificatie en 
autonomie van de economieën, 
klimaatverandering en biodiversiteit;

Or. en
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Amendement 54
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de EU sinds de 
vaststelling van de meest recente 
handelsstrategie in 2015, getiteld “Handel 
voor iedereen” een aantal nieuwe 
handelsovereenkomsten heeft gesloten en 
van start heeft laten gaan.

2. wijst erop dat de EU sinds de 
vaststelling van de meest recente 
handelsstrategie in 2015, getiteld “Handel 
voor iedereen” een aantal nieuwe 
handelsovereenkomsten heeft gesloten en 
van start heeft laten gaan, met name de 
uitgebreide economische en 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), de Economische 
Partnerschapsovereenkomst tussen de EU 
en Japan en de 
vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU 
en Singapore en tussen de EU en 
Vietnam;

Or. en

Amendement 55
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, zoals klimaatverandering en 
virussen, en de noodzaak om een 
gediversifieerde economie te behouden; is 
daarom van mening dat een ambitieuze 
multilaterale en plurilaterale agenda, een 
moderne landbouwsector, een passende 
industriële strategie en de snelle 
vaststelling van een strategie inzake 
koolstofheffingen, de sluiting van win-
win-handelsovereenkomsten en de 



PE652.533v01-00 30/172 AM\1206259NL.docx

NL

een geglobaliseerde wereld daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld;

Or. en

Amendement 56
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van voor beide partijen 
billijke en vruchtbare overeenkomsten 
waarin een strikte wederkerigheid wordt 
verzekerd, met inachtneming van de 
Europese hoge normen en standaarden in 
gevoelige sectoren en de daadwerkelijke 
toepassing daarvan en het wegnemen van 
ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen 
een manier kunnen zijn om de EU 
concurrerender te maken in een 
geglobaliseerde wereld;

Or. en

Amendement 57
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld en 
tegelijkertijd de agenda van de Europese 
Green Deal te bevorderen in haar externe 
dimensie;

Or. en

Amendement 58
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld; is ingenomen 
met de opzet van de functie van “hoofd 
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handhaving voor de handel”;

Or. en

Amendement 59
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen en het gebruik van 
de handelsbeschermingsinstrumenten, 
waar nodig, de beste manieren zijn om de 
EU concurrerender te maken in een 
geglobaliseerde wereld;

Or. en

Amendement 60
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
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de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

de Europese industrie te behouden en te 
vergroten en economische groei te 
genereren; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van uitgebreide win-
win-handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld;

Or. en

Amendement 61
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken 
in een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen bij het aanpakken van 
nieuwe uitdagingen in de wereld, om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te behouden en te vergroten; is 
daarom van mening dat een ambitieuze 
multilaterale en plurilaterale agenda, de 
sluiting van op sociale en milieukwesties 
toegespitste handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan moeten 
helpen om een gedecarboniseerde EU tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 62
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten maar ook de Europese 
landbouw te behouden; is daarom van 
mening dat een ambitieuze multilaterale en 
plurilaterale agenda, de sluiting van win-
win-handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld;

Or. en

Amendement 63
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de belangen en waarden van de 
EU moet blijven bevorderen bij het 
aanpakken van nieuwe uitdagingen in de 
wereld, om het concurrentievermogen van 
de Europese industrie te behouden en te 
vergroten; is daarom van mening dat een 
ambitieuze multilaterale en plurilaterale 
agenda, de sluiting van win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld

3. staat erop dat de handelsstrategie 
van de EU de mensenrechten, de belangen 
en waarden van de EU moet blijven 
bevorderen bij het aanpakken van nieuwe 
uitdagingen in de wereld, om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te behouden en te vergroten; is 
daarom van mening dat een ambitieuze 
multilaterale, plurilaterale en bilaterale 
agenda, de sluiting van wederzijds 
evenwichtige win-win-
handelsovereenkomsten en de 
daadwerkelijke toepassing daarvan en het 
wegnemen van ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen de beste manieren 
zijn om de EU concurrerender te maken in 
een geglobaliseerde wereld;
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Or. en

Amendement 64
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat aangezien 
handel een exclusieve bevoegdheid van de 
Europese Commissie is, de 
beoordelingsstrategieën inzake 
overeenkomsten moeten worden 
verbeterd; wijst erop dat de Europese 
Commissie in dat verband moet zorgen 
voor een beter proces van 
effectbeoordelingen, die voor elke 
handelsovereenkomst tijdig worden 
uitgevoerd door onafhankelijke instanties;

Or. en

Amendement 65
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. onderstreept dat aangezien handel 
een exclusieve bevoegdheid van de 
Europese Commissie is, de Commissie de 
lidstaten de kans dient te geven om een 
goede strategie te ontwikkelen om de 
onderlinge informatie-uitwisseling te 
verbeteren, teneinde een betere 
communicatie en betere effecten op de 
handelsbetrekkingen binnen en buiten de 
interne markt te verzekeren;

Or. en
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Amendement 66
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de keuzes betreffende 
onze relatie met de twee andere 
grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU.

4. benadrukt dat de keuzes betreffende 
onze relatie met de twee andere 
grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU; dringt er evenwel op aan dat 
de EU haar betrekkingen met andere 
delen van de wereld versterkt en werk 
maakt van een multipolaire wereldorde; 
onderstreept dat moet worden voorkomen 
dat de EU-economie al te zeer afhankelijk 
zou zijn van toeleveringsketens van enkele 
grote handelspartners;

Or. en

Amendement 67
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de keuzes betreffende 
onze relatie met de twee andere 
grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU;

4. benadrukt dat de keuzes betreffende 
onze relatie met de twee andere 
grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU; benadrukt evenwel dat alleen 
de Europese Unie blijft geloven in vrije en 
onverstoorde concurrentie van de 
internationale handel;

Or. fr
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Amendement 68
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de keuzes 
betreffende onze relatie met de twee 
andere grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU.

4. benadrukt dat de EU haar 
handelsbetrekkingen moet diversifiëren, 
de handelsbetrekkingen met alle partners 
moet verbeteren, ook met 
ontwikkelingslanden en MOL’s, en met de 
twee andere grootmachten, China en de 
VS, die ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 69
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de keuzes 
betreffende onze relatie met de twee 
andere grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het 
handelsbeleid van de EU.

4. benadrukt dat onze relatie met 
China en de VS ongeveer 30 % van onze 
handel vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 70
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de keuzes 
betreffende onze relatie met de twee 
andere grootmachten, China en de VS, die 
ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor 
zijn bij het aansturen van het handelsbeleid 
van de EU.

4. benadrukt dat onze relatie met de 
twee andere grootmachten, China en de 
VS, die ongeveer 30 % van onze handel 
vertegenwoordigen, de bepalende factor is 
bij het aansturen van het handelsbeleid van 
de EU;

Or. en

Amendement 71
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de verhoging 
van de transparantie in het handelsbeleid; 
is ingenomen met het besluit van de Raad 
om het mandaat inzake de 
onderhandelingen over economische 
partnerschapsovereenkomsten met de 
ACS-regio’s op 13 december 2019 te 
publiceren; uit zijn tevredenheid over de 
recente inspanningen van de nieuwe 
Commissie om het EP op een meer 
regelmatige basis op de hoogte te houden 
van de stand van zaken in lopende 
onderhandelingen, waardoor de 
werkzaamheden van de Commissie 
transparanter worden, bijvoorbeeld door 
gedetailleerde verslagen beschikbaar te 
stellen over gespecialiseerde commissies 
in het kader van CETA en Zuid-Korea;

Or. en

Amendement 72
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Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om haar 
handelsbeleid af te stemmen op de huidige 
uitdagingen in de internationale context 
en de uitdagingen vanwege de gevolgen 
van het COVID-19-virus; wijst erop dat 
voldoende politieke en administratieve 
ondersteuning moet worden geboden om 
te verzekeren dat de belangen van de 
Europese industriële en 
landbouwproducenten worden 
gewaarborgd in lopende 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten, die moeten 
worden herzien en, indien nodig, 
bijgewerkt om te voldoen aan de huidige 
behoeften van de Europese markt;

Or. en

Amendement 73
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid een 
exclusieve bevoegdheid van de Unie is; 
benadrukt desalniettemin dat het 
toenemende gebruik van gemengde 
overeenkomsten voor de ratificatie van 
vrijhandelsovereenkomsten die 
eenparigheid van stemmen vereisen in de 
Europese Raad duidelijk maken hoe 
politiek en economisch gevoelig deze 
overeenkomsten zijn voor de lidstaten en 
hun burgers;
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Or. en

Amendement 74
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. spoort de Commissie ertoe aan om 
in de handelsgesprekken meer nadruk te 
leggen op het belang van de normen 
inzake kwaliteitsproducten, waarbij de 
belangen van Europese 
consumentengezondheid centraal moeten 
staan en de intellectuele-
eigendomsrechten, de bescherming van 
geografische aanduidingen en de normen 
van de IAO en de milieunormen moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 75
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt met klem dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid een 
exclusieve bevoegdheid van de Unie is en 
vereist dat de Unie met een stem spreekt 
in handelsaangelegenheden, met de 
Commissie als onderhandelaar;

Or. en

Amendement 76
Marco Campomenosi, Herve Juvin



AM\1206259NL.docx 41/172 PE652.533v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. betreurt dat het huidige 
EU-beleid ondernemingen stimuleert om 
de uitvoer naar markten buiten de EU te 
maximaliseren, eerder dan te investeren 
in de consumptie op de interne markt, 
hetgeen een direct effect heeft op de 
kwaliteitsnormen van de EU en 
ondernemingen benadeelt die 
internationale handel niet als instrument 
kunnen gebruikten; wijst er met grote 
bezorgdheid op dat een toenemende 
neiging om uit te voeren naar markten 
buiten de EU, in combinatie met het 
gebrek aan een ontwikkelde, groeiende 
interne markt, Europese ondernemingen 
blootstelt aan externe schokken, die niet 
kunnen worden beheerst met de 
instrumenten die beschikbaar zijn op het 
niveau van de Unie en van de lidstaten; 
verzoekt de Commissie om de interne 
markt te stimuleren met bijzondere 
aandacht voor de koopkracht van de 
Europese consumenten, om de soliditeit 
van de ondernemingen die uitvoeren naar 
markten buiten de EU te vrijwaren en hun 
investeringscapaciteit te verhogen;

Or. en

Amendement 77
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem;

Schrappen
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Or. en

Amendement 78
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem;

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem na de aanname 
van de SDG’s, de Klimaatovereenkomst 
van Parijs, de uitbraak van COVID-19 en 
de toenemende spanningen onder 
bevolkingsgroepen wereldwijd omdat zij 
de indruk hebben dat handel ongelijkheid 
en precariteit in de hand werkt;

Or. en

Amendement 79
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem;

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem; spreekt 
nogmaals zijn engagement uit om het op 
regels gebaseerde multilaterale 
handelssysteem te verdedigen;

Or. en

Amendement 80
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem;

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor het bevorderen van 
multilateralisme en voor het stimuleren 
van het wereldhandelssysteem, hetgeen 
actieve stappen en engagement van alle 
WTO-leden vereist;

Or. en

Amendement 81
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat dit een cruciaal 
moment is voor multilateralisme en voor 
het wereldhandelssysteem;

5. betreurt de impasse van de WTO 
en het multilaterale handelssysteem ten 
zeerste;

Or. en

Amendement 82
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. spreekt zijn duidelijke steun uit 
voor een open, billijk, evenwichtig, 
duurzaam en op waarden gebaseerd 
multilateraal handelssysteem, aangezien 
het de afgelopen jaren onder druk heeft 
gestaan;

Or. en
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Amendement 83
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
top in Nur-Sultan in Kazachstan tot een 
ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 
nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen;

6. moedigt de WTO-leden aan om 
tijdens de ministeriële top in Nur-Sultan in 
Kazachstan tot een ambitieus en 
evenwichtig akkoord te komen over het 
reeds lang bestaande probleem van 
visserijsubsidies;

Or. en

Amendement 84
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
top in Nur-Sultan in Kazachstan tot een 
ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit transparanter en 
doeltreffender te maken door structurele 
oplossingen voor de lange termijn te 
bieden en het te heroriënteren om het 
hoofd te bieden aan de nieuwe en oude 
uitdagingen, waaronder noodsituaties op 
het gebied van volksgezondheid, 
klimaatverandering, werkgelegenheid en 
sociale rechtvaardigheid, economische 
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nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen;

autonomie en culturele diversiteit; 
moedigt de WTO-leden aan om tijdens de 
ministeriële top in Nur-Sultan in 
Kazachstan tot een ambitieus en 
evenwichtig akkoord te komen over het 
reeds lang bestaande probleem van 
visserijsubsidies en om een duidelijk 
signaal af te geven dat de WTO nog steeds 
in staat is om haar onderhandelingsrol te 
vervullen;

Or. en

Amendement 85
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
top in Nur-Sultan in Kazachstan tot een 
ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 
nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen;

6. onderstreept het grote politieke en 
economische belang van het multilaterale 
systeem en roept de internationale 
handelspartners ertoe op om werk te 
maken van de totstandbrenging van een 
goed werkend 
geschillenbeslechtingssysteem bij de 
WTO, dat gebaseerd is op de 
modernisering van haar pakket van regels, 
met als doel de doeltreffendheid te 
garanderen en structurele oplossingen 
voor de lange termijn te bieden;

Or. en

Amendement 86
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
top in Nur-Sultan in Kazachstan tot een 
ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 
nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen;

6. roept de Commissie ertoe op om 
met de andere WTO-leden samen te 
werken om een ambitieuze hervorming 
door te voeren om het pakket van regels 
van de WTO te moderniseren teneinde 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
garanderen voor handelsondernemingen, 
met inachtneming van sociale en 
milieunormen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in dat verband nieuwe regels 
uit te onderhandelen om 
handelsverstorende praktijken tegen te 
gaan, waaronder niet-marktgebonden 
beleid en praktijken, subsidies voor 
staatsbedrijven en industrie die tot 
overcapaciteit leiden en beleid en 
praktijken inzake gedwongen 
technologieoverdracht;

Or. en

Amendement 87
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
top in Nur-Sultan in Kazachstan tot een 
ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 
nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen;

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, geleid door de 
EU, die gebaseerd is op de modernisering 
van haar pakket van regels, met als doel dit 
doeltreffender te maken door structurele 
oplossingen voor de lange termijn te 
bieden; moedigt de WTO-leden aan om 
tijdens de ministeriële top in Nur-Sultan in 
Kazachstan tot een ambitieus en 
evenwichtig akkoord te komen over het 
reeds lang bestaande probleem van 
visserijsubsidies en om een duidelijk 
signaal af te geven dat de WTO nog steeds 
in staat is om haar onderhandelingsrol te 
vervullen;
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Or. en

Amendement 88
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
top in Nur-Sultan in Kazachstan tot een 
ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 
nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen;

6. roept op tot een wezenlijke 
hervorming van de WTO, die gebaseerd is 
op de modernisering van haar pakket van 
regels, met als doel dit doeltreffender te 
maken door structurele oplossingen voor 
de lange termijn te bieden; moedigt de 
WTO-leden aan om tijdens de ministeriële 
conferentie in 2021 tot een ambitieus en 
evenwichtig akkoord te komen over het 
reeds lang bestaande probleem van 
visserijsubsidies en om een duidelijk 
signaal af te geven dat de WTO nog steeds 
in staat is om haar onderhandelingsrol te 
vervullen;

Or. en

Amendement 89
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. neemt er desalniettemin nota van 
dat de WTO niet in staat is gebleken om 
haar basistaken te verrichten en dat zij 
niet in staat is om haar doel en kerntaken 
te vervullen; is in dat verband van mening 
dat er inspanningen moeten worden 
geleverd om een alternatief proberen te 
vinden dat alle partners schikt, in plaats 
van een organisatie nieuw leven proberen 
in te blazen dat zijn doel voorbij is 
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geschoten; is van mening dat de 
inspanningen van de Europese Unie en 
haar lidstaten moeten worden toegespitst 
op het vinden van een meer geschikt 
alternatief voor alle partners, in plaats 
van op het vrijwaren en hervormen van de 
huidige organisatie;

Or. en

Amendement 90
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de WTO-leden op aan 
om tijdens de volgende ministeriële top tot 
een ambitieus en evenwichtig akkoord te 
komen over het reeds lang bestaande 
probleem van visserijsubsidies en om een 
duidelijk signaal af te geven dat de WTO 
nog steeds in staat is om haar 
onderhandelingsrol te vervullen; wijst op 
het belang van een goed werkend 
arbitragehof voor geschillenbeslechting 
voor de EU-industrie; betreurt de huidige 
impasse in de 
geschillenbeslechtingsinstantie van de 
WTO;

Or. en

Amendement 91
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de vooruitgang 7. neemt nota van de vooruitgang die 
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die is geboekt tijdens de lopende sectorale 
onderhandelingen, met name die over 
binnenlandse regelgeving voor diensten, e-
handel en bevordering van investeringen;

is geboekt tijdens de lopende sectorale 
onderhandelingen, met name die over 
binnenlandse regelgeving voor diensten, e-
handel en bevordering van investeringen; 
onderstreept dat deze sectorale 
onderhandelingen een vorm van 
gezamenlijke communicatie zijn op basis 
van plurilaterale ondernemingen, die 
bedoeld moeten zijn om alle WTO-leden te 
betrekken en een consensus te vinden 
onder alle deelnemers;

Or. en

Amendement 92
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept op tot de vaststelling van een 
algemene catalogus van essentiële 
nooduitrusting voor de gezondheidszorg 
binnen de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
om prijsspeculatie tegen te gaan en de 
handel ervan te vergemakkelijken; spoort 
alle landen ten zeerste aan zich aan te 
sluiten bij de WTO-Overeenkomst inzake 
opheffing van tarieven voor 
farmaceutische producten (nul voor nul), 
en pleit de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de overeenkomst 
tot alle farmaceutische producten en 
geneesmiddelen om de wereldwijde 
internationale handel te waarborgen; 
verzoekt de leden van de WTO om van dit 
thema een prioriteit te maken op de 
agenda van de volgende ministeriële 
bijeenkomst van de WTO;1 bis

_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
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van 17 april 2020 over gecoördineerde 
maatregelen van de EU ter bestrijding van 
de COVID‑19-pandemie en de gevolgen 
daarvan (2020/2616(RSP)).

Or. en

Amendement 93
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om nauw te 
blijven samenwerken met gelijkgestemde 
WTO-leden om oneerlijke 
handelspraktijken aan te pakken, 
waaronder diefstal van intellectuele 
eigendom, gedwongen 
technologieoverdracht, industriële 
subsidies, verstoringen door 
staatsbedrijven en overcapaciteit;

Or. en

Amendement 94
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. herinnert eraan dat 
noodmaatregelen op het gebied van 
handel om COVID-19 aan te pakken, 
indien zij noodzakelijk worden geacht, 
gericht, evenredig, transparant en tijdelijk 
moeten zijn en dat zij geen onnodige 
handelsbelemmeringen mogen opwerpen, 
geen verstoring van de mondiale 
toeleveringsketens mogen veroorzaken en 
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moeten stroken met de WTO-regels;

Or. en

Amendement 95
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Enikő 
Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt dat er geen akkoord is 
gevonden om impasse in de 
beroepsinstantie van de WTO op te lossen, 
die op 11 december 2019 tot stand is 
gekomen, en is ingenomen met het 
initiatief van de EU en 16 WTO-leden om 
een tijdelijke, tussentijdse beroepsregeling 
tussen meerdere partijen te ontwikkelen 
om een functioneel, tweeledig 
geschillenbeslechtingsmechanisme 
binnen de WTO te behouden voor 
geschillen tussen de partijen; merkt op dat 
de tussentijdse regeling een goede stap is 
in de richting van een oplossing voor de 
huidige crisis; pleit tegelijkertijd voor een 
langetermijnoplossing waarbij zoveel 
mogelijk leden worden betrokken; neemt 
nota van het voorstel van de Commissie 
voor herzieningen van de 
handhavingsverordening en verbindt zich 
ertoe snel een standpunt in te nemen over 
het voorstel;

Or. en

Amendement 96
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met de tijdelijke 
regeling met verschillende partijen inzake 
beroep en arbitrage (MPLA), een nieuw 
systeem dat de EU, samen met andere 
deelnemende WTO-leden, in staat zal 
stellen om de huidige verlamming in de 
Beroepsinstantie van de WTO te 
overwinnen en handelsgeschillen 
onderling te beslechten;

Or. en

Amendement 97
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is ingenomen met de vorderingen 
inzake onderhandelingen over 
multilateraal gerecht voor de beslechting 
van investeringsgeschillen; merkt op dat 
het stelsel van investeringsgerechten 
(ICS) bedoeld is als opstapje naar het 
multilateraal gerecht; betreurt de 
bijzonder trage vorderingen van de 
lidstaten bij de ontmanteling van BIT’s 
binnen de EU; dringt er bij de Commissie 
op aan om waar nodig stappen te 
ondernemen;

Or. en

Amendement 98
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



AM\1206259NL.docx 53/172 PE652.533v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de 
gezamenlijke verklaring van de EU en de 
VS van 25 juli 2018; benadrukt dat het van 
belang is om de besprekingen tussen de EU 
en de VS weer op gang te brengen op basis 
van de bestaande 
onderhandelingsmandaten die de Raad in 
april 2019 heeft aangenomen;

9. neemt kennis van de aanzienlijke 
verandering van richting in het 
handelsbeleid van de VS in de afgelopen 
drie jaar, en maakt zich zorgen over de 
toename van unilaterale 
handelsmaatregelen; benadrukt dat het van 
belang is om de besprekingen tussen de EU 
en de VS weer op gang te brengen om 
problemen van gemeenschappelijk 
belang, waaronder geschillen, op te 
lossen;

Or. en

Amendement 99
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die 
de Raad in april 2019 heeft aangenomen;

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018;

Or. en
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Amendement 100
Arnaud Danjean, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

9. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de ingrijpende verandering in de 
handelsstrategie van de VS in de afgelopen 
drie jaar, die gericht is op bilaterale handel 
en ook op juridisch twijfelachtige 
unilaterale handelsmaatregelen; neemt 
kennis van de beperkte vooruitgang die 
geboekt is richting de uitvoering van de 
gezamenlijke verklaring van de EU en de 
VS van 25 juli 2018; benadrukt dat het van 
belang is om de besprekingen tussen de EU 
en de VS weer op gang te brengen op basis 
van de bestaande 
onderhandelingsmandaten die de Raad in 
april 2019 heeft aangenomen; onderstreept 
dat zij hoofdzakelijk moeten worden 
gebruikt om de huidige problemen 
veroorzaakt door maatregelen van de EU 
op te lossen;

Or. en

Amendement 101
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 

9. is bijzonder bezorgd over de 
drastische verandering in de 
handelsstrategie van de VS in de afgelopen 
drie jaar, die gericht is op bilaterale handel, 
de opkomst van protectionistische 
maatregelen en vaak ook op juridisch 
twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; wijst op de beperkte 
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verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

vooruitgang die geboekt is richting de 
uitvoering van de gezamenlijke verklaring 
van de EU en de VS van 25 juli 2018; 
benadrukt dat het van belang is om de 
besprekingen tussen de EU en de VS weer 
op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

Or. en

Amendement 102
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de 
gezamenlijke verklaring van de EU en de 
VS van 25 juli 2018; benadrukt dat het van 
belang is om de besprekingen tussen de EU 
en de VS weer op gang te brengen op basis 
van de bestaande 
onderhandelingsmandaten die de Raad in 
april 2019 heeft aangenomen;

9. neemt kennis van de aanzienlijke 
verandering van richting in het 
handelsbeleid van de VS in de afgelopen 
drie jaar, en is bezorgd over de toename 
van unilaterale handelsmaatregelen 
waaronder de recente beslissingen van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel om 
verdere onderzoeken volgens artikel 232 
in te leiden; benadrukt dat het van belang 
is om de besprekingen tussen de EU en de 
VS weer op gang te brengen om 
problemen van gemeenschappelijk 
belang, waaronder geschillen, op te 
lossen;

Or. en

Amendement 103
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



PE652.533v01-00 56/172 AM\1206259NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

9. betreurt de ingrijpende verandering 
in de handelsstrategie van de VS in de 
afgelopen drie jaar ten zeerste, die gericht 
is op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

Or. en

Amendement 104
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die 
de Raad in april 2019 heeft aangenomen;

9. neemt kennis van de 
handelsstrategie van de VS in de afgelopen 
drie jaar, die gericht is op bilaterale handel 
en unilaterale handelsmaatregelen; neemt 
kennis van de lopende onderhandelingen 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
landbouw buiten de onderhandelingen te 
houden en om te zorgen voor een 
passende monitoring en bescherming van 
de visserijsector;

Or. en

Amendement 105
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Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

9. betreurt de ingrijpende verandering 
in de handelsstrategie van de VS in de 
afgelopen drie jaar, die gericht is op 
bilaterale handel en vaak ook op juridisch 
twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die de 
Raad in april 2019 heeft aangenomen;

Or. en

Amendement 106
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de ingrijpende 
verandering in de handelsstrategie van de 
VS in de afgelopen drie jaar, die gericht is 
op bilaterale handel en vaak ook op 
juridisch twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen op basis van de 
bestaande onderhandelingsmandaten die 
de Raad in april 2019 heeft aangenomen;

9. betreurt de ingrijpende verandering 
in de handelsstrategie van de VS in de 
afgelopen drie jaar, die gericht is op 
bilaterale handel en vaak ook op juridisch 
twijfelachtige unilaterale 
handelsmaatregelen; neemt kennis van de 
beperkte vooruitgang die geboekt is 
richting de uitvoering van de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; benadrukt dat het van belang is om 
de besprekingen tussen de EU en de VS 
weer op gang te brengen om de 
spanningen in de handelsbetrekkingen te 
temperen en een einde te maken aan de 
escalatie;
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Or. fr

Amendement 107
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

10. benadrukt dat de recente 
spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen een sterk negatief effect 
hebben gehad op sommige Europese 
actoren die werden geconfronteerd met 
hoge invoertarieven voor specifieke 
goederen; herinnert eraan dat de EU met 
de VS moet blijven samenwerken als een 
partner waarmee zij oplossingen moet 
zoeken voor handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn; is van 
mening dat het vertrouwen en de 
betrouwbaarheid waarop dit partnerschap 
moet worden gebaseerd, sterk worden 
aangetast door het huidige beleid van de 
VS;

Or. en

Amendement 108
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

10. steunt een ambitieuze trans-
Atlantische agenda; benadrukt dat de EU 
met de VS moet blijven samenwerken als 
een partner waarmee zij oplossingen moet 
zoeken voor handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn; is daarom 
van mening dat een beperkte 
handelsovereenkomst met de VS dient te 
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worden overwogen als eerste belangrijke 
stap in de richting van een meer 
omvattend handelsakkoord tussen de EU 
en de VS, waarbij het volledige potentieel 
van de trans-Atlantische 
handelsbetrekkingen wordt ontketend;

Or. en

Amendement 109
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn, zoals de 
effecten van de extraterritoriale 
toepassing van wetten die door de VS zijn 
aangenomen en die indruisen tegen het 
internationale recht;

Or. en

Amendement 110
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen en unilaterale 
provocaties in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
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handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn en 
tegelijkertijd moet garanderen dat de 
Europese normen worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 111
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 112
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, inspanningen moet blijven 
leveren om het wederzijds vertrouwen en 
nauwe handelsbetrekkingen te herstellen 
en om de huidige handelsgeschillen te 
beslechten;

Or. en
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Amendement 113
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn;

10. benadrukt dat de EU, ondanks de 
recente spanningen in de trans-Atlantische 
betrekkingen, met de VS moet blijven 
samenwerken als een partner waarmee zij 
oplossingen moet zoeken voor 
handelskwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn en een 
gemeenschappelijke bedreiging vormen;

Or. en

Amendement 114
Jordi Cañas, Nicola Danti, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, 
Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de schade waarmee de Europese 
agrovoedingssector wordt geconfronteerd 
ten gevolge van het geschil tussen Airbus 
Boeing; benadrukt dat dit een lang 
aanslepend conflict is en dat de Europese 
Commissie de gevolgen ervan zo grondig 
en omvattend mogelijk had moeten 
voorzien, nog voor de tarieven die door de 
VS werden toegepast; betreurt dat er geen 
tijdige oplossingen of effectieve 
preventieve maatregelen zijn gevonden 
om de nadelige effecten tegen te gaan, en 
dringt er daarom bij de Europese 
Commissie op aan om haar 
verantwoordelijkheid te nemen en meer 
inspanningen te leveren voor een 
gecoördineerde, verenigde EU-respons;
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Or. en

Amendement 115
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen, en herinnert aan 
het akkoord dat bereikt is over de 
toewijzing van een hoger aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, met als doel de spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen te 
verminderen en tegelijkertijd de belangen 
van de EU in de landbouwsector te 
beschermen.

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen; vindt het spijtig 
dat de VS tot nog toe hebben geweigerd 
om samen met de EU te werken aan een 
eerlijke en evenwichtige minnelijke 
schikking voor onze beide 
luchtvaartindustrieën in verband met het 
geschil over Airbus en Boeing, en roept de 
VS op onderhandelingen op te starten om 
dit geschil op te lossen; is verontrust over 
de door de Verenigde Staten genomen 
maatregelen die de Europese 
luchtvaartindustrie en talrijke 
voedingsproducten treffen; vraagt dat de 
Commissie doorgaat met het nemen van 
maatregelen ter ondersteuning van de 
Europese producenten;

Or. fr

Amendement 116
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen, en herinnert aan 

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen, en om een 
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het akkoord dat bereikt is over de 
toewijzing van een hoger aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, met als doel de spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen te 
verminderen en tegelijkertijd de belangen 
van de EU in de landbouwsector te 
beschermen.

akkoord te bereiken over het beëindigen 
van de illegale heffing van tarieven voor 
staal en aluminium door de VS; herinnert 
aan het akkoord dat bereikt is over de 
toewijzing van een hoger aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, met als doel de spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen te 
verminderen en tegelijkertijd de belangen 
van de EU in de landbouwsector te 
beschermen; herinnert aan zijn vorige 
oproepen aan het adres van de VS om de 
antidumping- en compenserende rechten 
op rijpe olijven uit Spanje in te trekken;

Or. en

Amendement 117
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen, en herinnert aan 
het akkoord dat bereikt is over de 
toewijzing van een hoger aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, met als doel de spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen te 
verminderen en tegelijkertijd de belangen 
van de EU in de landbouwsector te 
beschermen.

11. verzoekt de Commissie om er bij 
de Amerikaanse gesprekspartners op aan 
te dringen om manieren te vinden om de 
trans-Atlantische handelsspanningen te 
de-escaleren, en om onder meer te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de VS 
inzake de kwestie van subsidies voor 
civiele vliegtuigen;

Or. en

Amendement 118
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen, en herinnert aan 
het akkoord dat bereikt is over de 
toewijzing van een hoger aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, met als doel de spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen te 
verminderen en tegelijkertijd de belangen 
van de EU in de landbouwsector te 
beschermen.

11. verzoekt de Commissie te zoeken 
naar onderhandelde oplossingen met de 
VS, waaronder de kwestie van subsidies 
voor civiele vliegtuigen, en herinnert aan 
het akkoord dat bereikt is over de 
toewijzing van een hoger aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, met als doel de spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen te 
verminderen en tegelijkertijd de belangen 
van de EU in de landbouwsector te 
beschermen, en actief en efficiënt verzet te 
bieden tegen extraterritoriale maatregelen 
die worden genomen tegen de EU of tegen 
derde partijen;

Or. en

Amendement 119
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. hoopt dat de zaak Airbus-Boeing 
snel zal worden opgelost, zonder al te 
grote schade aan de Europese uitvoer te 
berokkenen; betreurt evenwel dat het 
oordeel minder schadelijk voor de 
lidstaten had kunnen zijn als de Europese 
Commissie sterker had gestreefd naar 
onderhandelingen met de VS om 
heffingen op uitvoer uit de EU te 
voorkomen; betreurt ook dat de VS ervoor 
hebben gekozen om goederen te belasten 
uit landen die geen deel uitmaken van de 
onderneming Airbus; onderstreept dat de 
Europese Commissie meer inspanningen 
moet leveren om de Europese 
landbouwproducten te verdedigen en 
ervoor te zorgen dat zijn niet worden 
getroffen door aanvullende tarieven;
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Or. en

Amendement 120
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, 
Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat in het licht van de 
verdere toepassing van tarieven door de 
VS reeds enkele maatregelen zijn 
getroffen op EU-niveau om sommige 
sectoren te beschermen, die zouden 
kunnen worden verruimd om andere 
sectoren te beschermen; verzoekt de 
Europese Commissie daarom om de 
maatregelen met betrekking tot 
landbouwproducten te herzien, waaronder 
tafelolijven, die te lijden hebben gehad 
onder een aanzienlijk verlies van 
concurrentievermogen en marktaandeel 
en van groei, investeringen en nieuwe 
banen;

Or. en

Amendement 121
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de 
onderhandelingen tussen de EU en de VS 
inzake de wederzijdse aanvaarding van de 
resultaten van de 
conformiteitsbeoordeling; spoort de 
Commissie ertoe aan om de 
samenwerking op andere gebieden van 
gemeenschappelijk belang te intensiveren, 
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bijvoorbeeld met betrekking tot normen en 
andere niet-tarifaire belemmeringen, om 
de handel te vergemakkelijken, de 
bureaucratische rompslomp te beperken 
en de kosten te drukken;

Or. en

Amendement 122
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt de formele kennisgeving 
door de VS op 4 november 2019 van hun 
terugtrekking uit de Overeenkomst van 
Parijs en herinnert eraan dat het 
gemeenschappelijke handelsbeleid van de 
EU de verwezenlijking van de 
Overeenkomst van Parijs moet helpen 
bevorderen;

Or. en

Amendement 123
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. betreurt het feit dat de VS in de 
context van de WTO-uitspraak over 
Airbus niet alleen tarieven hebben 
opgelegd voor civiele vliegtuigen, maar 
ook hebben beslist om tarieven van 25 % 
te heffen over verschillende 
landbouwproducten, waardoor de 
Europese landbouwsector op ongeziene 
wijze werd getroffen; roept de Commissie 
er daarom toe op om meer inspanningen 
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te leveren om een oplossing te vinden, en 
moedigt tegelijkertijd de betrokken 
lidstaten aan om hun maatregelen in 
overeenstemming te brengen met de 
uitspraak van het WTO-panel, hetgeen 
het werk van de Commissie ter zake zou 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 124
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. betreurt dat de huidige 
administratie overweegt om zich terug te 
trekken uit de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten; dringt er bij de 
administratie op aan om partij te blijven 
bij die overeenkomst;

Or. en

Amendement 125
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is geschokt door het verslag van 
het Australische instituut voor strategisch 
beleid dat in februari 2020 is vrijgegeven, 
waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn van 
uitbuiting van Oeigoeren in Chinese 
fabrieken, waarvan sommige tot de 
waardeketen van Europese bedrijven 
behoren; is bijzonder bezorgd over de 
gemelde effecten van het “Belt and 
Road”-initiatief op de mensenrechten in 
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China en Pakistan; verzoekt de 
Commissie om alle beschikbare middelen 
te gebruiken om een einde te maken aan 
de uitbuiting van Oeigoeren; verzoekt alle 
Europese bedrijven om elke vorm van 
betrokkenheid bij 
mensenrechtenschendingen in China te 
beëindigen;

Or. en

Amendement 126
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat China een kansrijke 
markt blijft vanwege haar omvang en 
groei, maar ook dat er nog grote 
uitdagingen zijn voor bedrijven in de EU 
vanwege de consolidatie van de door de 
staat geleide Chinese economie, waar 
overheidsbedrijven profiteren van 
exclusieve of dominante markttoegang; 
veroordeelt alle soorten discriminerende 
maatregelen waarmee EU-bedrijven in 
China te maken krijgen en verzoekt de 
Commissie om voortdurend toezicht te 
houden op de aanhoudende discriminatie 
en om samen te werken met de Chinese 
autoriteiten om een einde te maken aan 
dergelijke discriminatie;

12. wijst erop dat China een kansrijke 
markt blijft vanwege haar omvang en 
groei, maar ook dat er nog grote 
uitdagingen zijn voor bedrijven in de EU 
vanwege de consolidatie van de door de 
staat geleide Chinese economie, waar 
overheidsbedrijven profiteren van 
exclusieve of dominante markttoegang; 
veroordeelt alle soorten discriminerende 
maatregelen waarmee EU-bedrijven in 
China te maken krijgen en verzoekt de 
Commissie om voortdurend toezicht te 
houden op de aanhoudende discriminatie 
en om samen te werken met de Chinese 
autoriteiten om een einde te maken aan 
dergelijke discriminatie; vraagt dat onze 
Europese regelgeving inzake staatssteun 
wordt hervormd om meer subsidies voor 
onze kleine en middelgrote 
ondernemingen alsook deelnemingen van 
lidstaten in het kapitaal van grote 
ondernemingen mogelijk te maken;

Or. fr

Amendement 127
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Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat China een kansrijke 
markt blijft vanwege haar omvang en 
groei, maar ook dat er nog grote 
uitdagingen zijn voor bedrijven in de EU 
vanwege de consolidatie van de door de 
staat geleide Chinese economie, waar 
overheidsbedrijven profiteren van 
exclusieve of dominante markttoegang; 
veroordeelt alle soorten discriminerende 
maatregelen waarmee EU-bedrijven in 
China te maken krijgen en verzoekt de 
Commissie om voortdurend toezicht te 
houden op de aanhoudende discriminatie 
en om samen te werken met de Chinese 
autoriteiten om een einde te maken aan 
dergelijke discriminatie;

12. wijst erop dat China een kansrijke 
markt blijft vanwege haar omvang en 
groei, maar ook dat er nog grote 
uitdagingen zijn die de economische 
vooruitzichten voor Europese bedrijven en 
de werkgelegenheid in de EU in het 
gedrang brengen, zoals de consolidatie 
van de door de staat geleide Chinese 
economie, waar overheidsbedrijven 
profiteren van exclusieve of dominante 
markttoegang; veroordeelt alle soorten 
discriminerende maatregelen waarmee EU-
bedrijven in China te maken krijgen; 
verzoekt de Commissie om voortdurend 
toezicht te houden op de aanhoudende 
discriminatie en om samen te werken met 
de Chinese autoriteiten om de uitdagingen 
waarmee Europese bedrijven worden 
geconfronteerd wanneer zij op de 
Europese markt en op derde markten 
concurreren met Chinese bedrijven met 
succes aan te pakken;

Or. en

Amendement 128
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy 
Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat China een kansrijke 
markt blijft vanwege haar omvang en 
groei, maar ook dat er nog grote 
uitdagingen zijn voor bedrijven in de EU 
vanwege de consolidatie van de door de 
staat geleide Chinese economie, waar 

12. wijst erop dat China een kansrijke 
markt vertegenwoordigt vanwege haar 
omvang en groei, maar ook dat er vele 
belemmeringen zijn voor bedrijven in de 
EU om toegang te krijgen tot die markt en 
er actief te zijn, vanwege de door de staat 
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overheidsbedrijven profiteren van 
exclusieve of dominante markttoegang; 
veroordeelt alle soorten discriminerende 
maatregelen waarmee EU-bedrijven in 
China te maken krijgen en verzoekt de 
Commissie om voortdurend toezicht te 
houden op de aanhoudende discriminatie 
en om samen te werken met de Chinese 
autoriteiten om een einde te maken aan 
dergelijke discriminatie;

geleide en door de staat gesponsorde 
Chinese economie, waar 
overheidsbedrijven profiteren van 
exclusieve of dominante markttoegang; 
veroordeelt alle soorten discriminerende 
maatregelen waarmee EU-bedrijven in 
China te maken krijgen en verzoekt de 
Commissie om voortdurend toezicht te 
houden op de aanhoudende discriminatie 
en om samen te werken met de Chinese 
autoriteiten om dergelijke activiteiten en 
belemmeringen weg te nemen;

Or. en

Amendement 129
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt dat tijdens de COVID-19-
crisis desinformatie, propaganda en 
misleidende informatie is verspreid en dat 
er een aanzienlijk gebrek was aan beheer 
van de inmenging van Chinese actoren in 
de EU, hetgeen het vertrouwen in de 
handelsmarkten in het algemeen heeft 
ondermijnd en nadelige effecten heeft 
gehad op de markten voor 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 130
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat China de tweede 



AM\1206259NL.docx 71/172 PE652.533v01-00

NL

grootste handelspartner van de EU is en 
dat de EU de grootste handelspartner van 
China is; is van mening dat eerlijke 
mededinging tussen Europese en Chinese 
bedrijven tot meer kansen en meer 
innovatie zou leiden;

Or. en

Amendement 131
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst op zijn diepe bezorgdheid 
over namaakpraktijken in China; 
benadrukt dat het huidige handelsbeleid 
van de EU haar gezondheidssector, 
industrie en dienstensector voortdurend 
heeft benadeeld; herinnert in dat verband 
aan een verslag van het Bureau voor 
intellectuele eigendom van de Europese 
Unie voor de periode 2014-2016, van 
september 2016, waarin de waarde van de 
Europese handel in namaakproducten in 
2013 op 85 miljard EUR werd geraamd, 
met een potentiële schade van meer dan 
10 miljard EUR, wat ook meer dan 37 000 
banen in de Europese farmaceutische 
sector treft;

Or. en

Amendement 132
Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de afronding van 13. is ingenomen met de afronding van 
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de onderhandelingen over de geografische 
overeenkomsten tussen de EU en China 
van 6 november 2019 en vraagt om een 
snelle ratificatie hiervan.

de onderhandelingen over de geografische 
overeenkomsten tussen de EU en China 
van 6 november 2019 als positieve stap in 
de richting van een betere bescherming 
van Europese GI-producten in China, 
vraagt om een snelle ratificatie hiervan en 
om bijgewerkte wetgeving en een sterkere 
handhaving; dringt erop aan dat de 
overeenkomst tussen de EU en China niet 
mag worden geschonden door de fase I-
handelsovereenkomst tussen de VS en 
China;

Or. en

Amendement 133
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top EU-
China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

14. spoort de Commissie aan om een 
billijke, goede en ambitieuze 
investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die de belemmeringen voor 
EU-investeringen wegneemt, waaronder 
de verplichtingen voor investeerders aan 
beide zijden, en geen ISDS, en kijkt uit 
naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top EU-
China in 2019; is er vast van overtuigd dat 
de inhoud een hogere prioriteit moet 
krijgen dan de snelheid waarmee de 
overeenkomst gesloten wordt;

Or. en

Amendement 134
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 
2020, zoals overeengekomen tijdens de top 
EU-China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

14. neemt nota van de lopende 
onderhandelingen over een 
investeringsovereenkomst die alle 
belemmeringen voor EU-investeringen 
wegneemt; wijst op de noodzaak van het 
bevorderen van kwaliteitsvolle 
investeringen en op het belang van de 
sociale, mensenrechten- en 
milieudimensie, die een centrale rol moet 
spelen in de overeenkomst; is er vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

Or. en

Amendement 135
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top EU-
China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, met een effectief 
hoofdstuk inzake handel en duurzame 
ontwikkeling, die alle belemmeringen voor 
EU-investeringen wegneemt, en kijkt uit 
naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top 
EU-China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

Or. en

Amendement 136
Emmanouil Fragkos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top EU-
China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

14. spoort de Commissie aan om 
onderhandelingen af te ronden over een 
ambitieuze investeringsovereenkomst, die 
alle belemmeringen voor EU-investeringen 
wegneemt, en kijkt uit naar een afronding 
van de onderhandelingen voor het einde 
van 2020, zoals overeengekomen tijdens de 
top EU-China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

Or. en

Amendement 137
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top 
EU-China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

14. spoort de Commissie aan om een 
realistische investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 2020, 
zoals overeengekomen tijdens de top 
EU-China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

Or. en

Amendement 138
Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst te 
onderhandelen, die alle belemmeringen 
voor EU-investeringen wegneemt, en kijkt 
uit naar een afronding van de 
onderhandelingen voor het einde van 
2020, zoals overeengekomen tijdens de top 
EU-China in 2019; is er echter vast van 
overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

14. spoort de Commissie aan om een 
ambitieuze investeringsovereenkomst met 
China te onderhandelen, die alle 
belemmeringen voor een opstelling van de 
markt in China wegneemt, en kijkt uit 
naar een zo spoedig mogelijke afronding 
van de onderhandelingen; is er echter vast 
van overtuigd dat de inhoud een hogere 
prioriteit moet krijgen dan de snelheid 
waarmee de overeenkomst gesloten wordt;

Or. en

Amendement 139
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Enikő 
Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat volgens het laatste 
verslag over de bescherming en 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten meer dan 80 % van de 
inbeslaggenomen nagemaakte en door 
piraterij verkregen goederen afkomstig 
was uit China, zowel in 2018 als in 2019; 
verzoekt de Commissie om nadere 
instrumenten te verkennen om deze 
kwesties aan te pakken en een volledige 
bescherming van IER te waarborgen;

Or. en

Amendement 140
Enikő Győri, Arnaud Danjean



PE652.533v01-00 76/172 AM\1206259NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt dat EU-bedrijven nog 
steeds met talrijke hinderpalen worden 
geconfronteerd wanneer zij de Chinese 
markt betreden, zoals gedwongen 
technologieoverdracht en discriminerende 
vergunningsprocedures, en steunt de 
Commissie daarom in haar inspanningen 
om deze kwesties voortdurend aan te 
kaarten bij China;

Or. en

Amendement 141
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij alle Europese 
ondernemingen die betrokken zijn bij 
projecten in het kader van het “Belt and 
Road"-initiatief op aan om passende 
zorgvuldigheid met betrekking tot de 
mensenrechten te bevorderen in het kader 
van de VN-richtsnoeren inzake bedrijven 
en mensenrechten;

Or. en

Amendement 142
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de EU-lidstaten en 
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kandidaat-lidstaten ertoe op te overwegen 
het format van 17+1, dat de eenheid van 
de Europese Unie ondermijnt, te verlaten 
en in plaats daarvan een 
gemeenschappelijk en verenigd EU-beleid 
ten aanzien van China te hanteren;

Or. en

Amendement 143
Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op de noodzaak van een sterk 
internationale instrumenten voor 
overheidsopdrachten om de 
onderhandelingspositie van de EU met 
betrekking tot wederkerigheid en 
openstelling van de markt te verhogen;

Or. en

Amendement 144
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. neemt nota van de recente 
bilaterale overeenkomst tussen de 
Verenigde Staten en China, die de huidige 
spanningen in de mondiale handel zou 
kunnen verlichten; maakt zich echter 
zorgen over de mogelijke effecten van de 
overeenkomst op de discriminatie van 
Europese ondernemingen in vergelijking 
met Amerikaanse ondernemingen; 
verzoekt de Europese Commissie in dit 
verband om de tekst onmiddellijk te 
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bestuderen en om alle nodige maatregelen 
te treffen om de belangen van onze 
ondernemingen te verdedigen;

Or. en

Amendement 145
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. merkt tot zijn bezorgdheid op dat 
de tenuitvoerlegging van de fase I-
overeenkomst tussen de VS en China tot 
discriminatie van Europese uitvoerende 
bedrijven door China zou kunnen leiden, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
markttoegang voor landbouwproducten 
en SPS-vergunningen; verzoekt de 
Commissie om de situatie in de gaten te 
houden en de nodige maatregelen te 
nemen om garanties te verkrijgen van 
China met betrekking tot een correcte 
markttoegang voor Europese producten;

Or. en

Amendement 146
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de lidstaten om effectieve 
richtsnoeren te verstrekken aan Europese 
ondernemingen over hoe zij de werkelijke 
en potentiële effecten van het “Belt and 
Road”-initiatief op de mensenrechten 
kunnen beoordelen;
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Or. en

Amendement 147
Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. dringt erop aan dat dwangarbeid 
van Oeigoeren moet worden uitgesloten 
uit de toeleveringsketens van producten 
die naar de interne markt worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 148
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. roept op tot economische 
sancties voor Europese gouvernementele 
en commerciële organisaties die 
betrokken zijn bij de 
mensenrechtenschendingen en het 
misbruik in China om medeplichtigheid 
aan mensenrechtenschendingen die als 
misdrijf tegen de menselijkheid kunnen 
worden beschouwd in het kader van het 
internationale recht te voorkomen en te 
ontmoedigen;

Or. en

Amendement 149
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Uitvoering van vrijhandelsakkoorden Uitvoering van handelsovereenkomsten

Or. en

Amendement 150
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt dat 
de handelsovereenkomsten van de EU in 
de meeste gevallen een duidelijke 
reputatie hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren 
van aanzienlijke kansen voor EU-
exporteurs op de handelsmarkten van derde 
landen;

15. erkent het resultaat uit het verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten, met name 
Zuid-Korea, Centraal- en Latijns-Amerika, 
Canada, de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de groep staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
(ACS-landen); benadrukt dat de 
handelsovereenkomsten van de EU in veel 
gevallen hun belangrijkste doelstelling 
hebben gehaald, namelijk het creëren van 
aanvullende kansen voor EU-exporteurs 
op de handelsmarkten van derde landen; 
verzoekt de Commissie om grondige ex-
postbeoordelingen te verrichten met 
betrekking tot de effecten op de 
duurzaamheid, die moeten worden 
besproken door de desbetreffende 
binnenlandse adviesraad en door de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement, waarbij de verschillen met de 
effectbeoordelingen vooraf moeten 
worden benadrukt, en die vergezeld gaan 
van corrigerende maatregelen indien de 
aanvankelijke verwachtingen en 
doelstellingen met betrekking tot 
artikel 21 VWEU niet zijn gehaald door 
de EU of door de partner(s);

Or. en
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Amendement 151
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt 
dat de handelsovereenkomsten van de EU 
in de meeste gevallen een duidelijke 
reputatie hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren 
van aanzienlijke kansen voor EU-
exporteurs op de handelsmarkten van 
derde landen;

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen);

Or. en

Amendement 152
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt 
dat de handelsovereenkomsten van de EU 
in de meeste gevallen een duidelijke 
reputatie hebben dat ze hun belangrijkste 

15. neemt nota van het resultaat uit het 
verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); verzoekt 
desalniettemin om onafhankelijke 
beoordelingen uit te voeren van de 
resultaten van handelsovereenkomsten, 
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doelstelling halen, namelijk het creëren 
van aanzienlijke kansen voor EU-
exporteurs op de handelsmarkten van 
derde landen;

met behulp van moderne economische 
methoden, en om gekwalificeerde 
beoordelingen op te stellen met betrekking 
tot banen, sociale rechten en milieu, 
genderrechten en economische diversiteit 
en autonomie;

Or. en

Amendement 153
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt dat 
de handelsovereenkomsten van de EU in 
de meeste gevallen een duidelijke reputatie 
hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren 
van aanzienlijke kansen voor EU-
exporteurs op de handelsmarkten van derde 
landen;

15. erkent het resultaat uit het verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten, met name 
Zuid-Korea, Centraal- en Latijns-Amerika, 
Canada, de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de groep staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
(ACS-landen); benadrukt dat hoewel de 
handelsovereenkomsten van de EU in de 
meeste gevallen een duidelijke reputatie 
hebben dat ze aanzienlijke kansen creëren 
voor EU-exporteurs op de handelsmarkten 
van derde landen, hun bijdrage aan de 
aanpak van mondiale uitdagingen en het 
uitdragen van de waarden van de EU nog 
niet is verbeterd;

Or. en

Amendement 154
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 15. erkent het gemengde resultaat uit 
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uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt dat 
de handelsovereenkomsten van de EU in 
de meeste gevallen een duidelijke reputatie 
hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren van 
aanzienlijke kansen voor EU-exporteurs op 
de handelsmarkten van derde landen;

het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt dat 
de handelsovereenkomsten van de EU in 
de meeste gevallen een duidelijke reputatie 
hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren van 
aanzienlijke kansen voor EU-exporteurs op 
de handelsmarkten van derde landen, 
zonder het behoud van de 
werkgelegenheid in Europa te 
garanderen;

Or. fr

Amendement 155
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en 
de Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt 
dat de handelsovereenkomsten van de EU 
in de meeste gevallen een duidelijke 
reputatie hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren van 
aanzienlijke kansen voor EU-exporteurs op 
de handelsmarkten van derde landen;

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada en de landen van 
het Oostelijk Partnerschap; benadrukt dat 
de handelsovereenkomsten van de EU in 
de meeste gevallen een duidelijke reputatie 
hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren van 
aanzienlijke kansen voor EU-exporteurs op 
de handelsmarkten van derde landen;

Or. en

Amendement 156
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Jordi Cañas, Nicola Danti, Urmas Paet, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent het veelbelovende resultaat 
uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, 
met name Zuid-Korea, Centraal- en 
Latijns-Amerika, Canada, de landen van 
het Oostelijk Partnerschap en de groep 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen); benadrukt 
dat de handelsovereenkomsten van de EU 
in de meeste gevallen een duidelijke 
reputatie hebben dat ze hun belangrijkste 
doelstelling halen, namelijk het creëren 
van aanzienlijke kansen voor EU-
exporteurs op de handelsmarkten van 
derde landen;

15. erkent het resultaat uit het verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten, met name 
Zuid-Korea, Centraal- en Latijns-Amerika, 
Canada, de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de groep staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
(ACS-landen); wijst er evenwel op dat de 
Europese Commissie heeft geraamd dat 
de nadelige economische gevolgen van 
handel- en investeringsbelemmeringen 
ten gevolge van de protectionistische trend 
zullen toenemen;

Or. en

Amendement 157
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. betreurt het gebrek aan 
gendergegevens bij de uitvoering van de 
grondige beoordeling van de 
vrijhandelsovereenkomsten; verwacht dat 
het volgende verslag omvattende gegevens 
bevat over de effecten van 
vrijhandelsovereenkomsten, in 
overeenstemming met de verbintenis die 
commissaris Hogan heeft uitgesproken; 
wijst in dat verband op de door Canada 
verrichte genderbeoordeling als beste 
praktijk die zou moeten worden toegepast;

Or. en
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Amendement 158
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spoort de Commissie ertoe aan om 
voortdurend op zoek te gaan naar 
manieren om de handelsbetrekkingen te 
verbeteren en de economische integratie 
met de landen van het Oostelijk 
Partnerschap verder te verdiepen, in het 
bijzonder met de drie geassocieerde 
landen;

Or. en

Amendement 159
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan de positieve 
ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
de bilaterale handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 60 
% en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs;

16. herinnert aan de positieve 
ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
de bilaterale handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 60 
% en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs; betreurt dat er geen recentere 
gegevens over de uitvoer door de 
Europese kmo’s en de globale 
duurzaamheid van de overeenkomst zijn 
verschaft aan het Europees Parlement, 
dat daar meermaals om heeft verzocht; 
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maakt zich zorgen over de mogelijke 
verlaging van de EU-normen door CETA-
commissies die buiten het toezicht van het 
Europees Parlement en de nationale 
parlementen werken; betreurt het dat de 
Commissie niet is ingegaan op de 
suggestie van Canadese zijde om de 
tenuitvoerlegging en follow-up van het 
hoofdstuk inzake handel en duurzame 
ontwikkeling te versterken;

Or. en

Amendement 160
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan de positieve 
ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
de bilaterale handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 
60 % en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs;

16. neemt nota van de ontwikkelingen 
van de handelsovereenkomst tussen de EU 
en Canada (CETA); merkt op dat, in het 
eerste volledige kalenderjaar van de 
uitvoering, de bilaterale handel in 
goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 
60 % en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs; uit desalniettemin zijn sterke 
bezorgdheid over sommige producten die 
de Europese markten betreden en niet 
voldoen aan de gezondheids- en 
milieunormen; benadrukt in dat verband 
dat moet worden gewaakt over de 
belangen en gezondheid van de Europese 
consumenten, en over de eerlijke 
mededinging;

Or. en
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Amendement 161
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan de positieve 
ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het 
eerste volledige kalenderjaar van de 
uitvoering, de bilaterale handel in 
goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 60 
% en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs;

16. herinnert aan de ontwikkelingen 
van de handelsovereenkomst tussen de EU 
en Canada (CETA); stelt zich, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
vragen bij de koolstofvoetafdruk van de 
overeenkomst en bij de toename van het 
gebruik van pesticiden in de landbouw; 
vraagt zich af in hoeverre een dergelijke 
economische overeenkomst strookt met de 
absolute noodzaak om, in een wereld die 
steeds meer wordt verstikt door de 
toename van koolstofuitstoot, lokale 
productie en consumptie te bevorderen;

Or. fr

Amendement 162
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan de positieve 
ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het 
eerste volledige kalenderjaar van de 
uitvoering, de bilaterale handel in 
goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 60 
% en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs;

16. neemt nota van de 
aankondigingen van de Commissie inzake 
de positieve ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA) maar vraagt om 
kwaliteitsvolle evaluaties, zoals de 
bedrijfsgegevens, maar ook van de 
gevolgen voor de duurzame landbouw, de 
werkgelegenheid en sociale rechten, de 
economische autonomie, 
klimaatverandering, culturele diversiteit, 
en om een nieuwe evaluatie van de 
overeenkomst na de COVID-19-crisis;
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Or. en

Amendement 163
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan de positieve 
ontwikkelingen van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
de bilaterale handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 
60 % en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs;

16. neemt nota van de ontwikkelingen 
van de handelsovereenkomst tussen de EU 
en Canada (CETA); merkt op dat, in het 
eerste volledige kalenderjaar van de 
uitvoering, de bilaterale handel in 
goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; 
herinnert eraan dat het handelsoverschot 
van de EU met Canada gestegen is met 
60 % en extra kansen biedt voor onze 
exporteurs;

Or. en

Amendement 164
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat na de 
voorlopige inwerkingtreding van de 
overeenkomst, beide partijen een solide 
partnerschap hebben opgezegd door de 
oorspronkelijke tekst aan te vullen met 
een belangrijke aanbeveling inzake 
handel, klimaatactie en de Overeenkomst 
van Parijs, handel en gender en het 
midden- en kleinbedrijf, die getuigt van de 
dynamiek van een handelsovereenkomst 
bij de tenuitvoerlegging ervan;
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Or. en

Amendement 165
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
wijst met name op de grote verschillen in 
het gebruik door EU-exporteurs in 
verschillende overeenkomsten en de kleine 
verschillen in gebruik tussen de importeurs 
in de EU; roept de Commissie op om het 
preferentiegebruik verder te analyseren; 
legt in dit verband de nadruk op het belang 
van flexibele, gestroomlijnde en 
eenvoudige oorsprongsregels;

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
wijst met name op de grote verschillen in 
het gebruik door EU-exporteurs in 
verschillende overeenkomsten en de kleine 
verschillen in gebruik tussen de importeurs 
in de EU; roept de Commissie op om het 
preferentiegebruik verder te analyseren; 
legt in dit verband de nadruk op het belang 
van flexibele, gestroomlijnde en 
eenvoudige oorsprongsregels; verzoekt de 
Commissie om samen met de lidstaten de 
werkzaamheden te stroomlijnen om tot 
meer handelsbevorderings- en 
communicatiestrategieën te komen en het 
volledige potentieel van de EU-delegaties 
overal ter wereld te benutten;

Or. en

Amendement 166
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
wijst met name op de grote verschillen in 
het gebruik door EU-exporteurs in 
verschillende overeenkomsten en de kleine 

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, dat 
de limieten van de strategie van 
bilateralisme in de handel aangeeft voor 
alle marktdeelnemers behalve de 
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verschillen in gebruik tussen de importeurs 
in de EU; roept de Commissie op om het 
preferentiegebruik verder te analyseren; 
legt in dit verband de nadruk op het belang 
van flexibele, gestroomlijnde en 
eenvoudige oorsprongsregels;

allergrootste; wijst met name op de grote 
verschillen in het gebruik door EU-
exporteurs in verschillende 
overeenkomsten en de kleine verschillen in 
gebruik tussen de importeurs in de EU; 
roept de Commissie op om het 
preferentiegebruik verder te analyseren; 
legt in dit verband de nadruk op het belang 
van flexibele, gestroomlijnde en 
eenvoudige oorsprongsregels;

Or. en

Amendement 167
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
wijst met name op de grote verschillen in 
het gebruik door EU-exporteurs in 
verschillende overeenkomsten en de kleine 
verschillen in gebruik tussen de 
importeurs in de EU; roept de Commissie 
op om het preferentiegebruik verder te 
analyseren; legt in dit verband de nadruk 
op het belang van flexibele, gestroomlijnde 
en eenvoudige oorsprongsregels;

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
beperkte preferentiegebruik voor de 
Europese uitvoer dat door sommige van 
de preferentiële partners van de EU wordt 
gemeld; wijst met name op de grote 
verschillen in het gebruik van preferenties 
voor de uitvoer uit de Unie naar 
verschillende handelspartners en de kleine 
verschillen in gebruik van preferenties 
voor de invoer naar de EU door 
verschillende handelspartners; roept de 
Commissie op om het preferentiegebruik 
verder te analyseren; legt in dit verband de 
nadruk op het belang van flexibele, 
gestroomlijnde en eenvoudige 
oorsprongsregels;

Or. en

Amendement 168
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
wijst met name op de grote verschillen in 
het gebruik door EU-exporteurs in 
verschillende overeenkomsten en de kleine 
verschillen in gebruik tussen de importeurs 
in de EU; roept de Commissie op om het 
preferentiegebruik verder te analyseren; 
legt in dit verband de nadruk op het belang 
van flexibele, gestroomlijnde en 
eenvoudige oorsprongsregels;

17. uit nogmaals zijn zorgen over het 
slechte preferentiegebruik in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
wijst met name op de grote verschillen in 
het gebruik door EU-exporteurs in 
verschillende overeenkomsten en de kleine 
verschillen in gebruik tussen de importeurs 
in de EU; roept de Commissie op om het 
preferentiegebruik verder te analyseren en 
met nieuwe innovatieve instrumenten en 
praktische oplossingen te komen; legt in 
dit verband de nadruk op het belang van 
flexibele, gestroomlijnde en eenvoudige 
oorsprongsregels;

Or. en

Amendement 169
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat het grote aantal 
tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen, 
de huidige ongelijkheden ten aanzien van 
het niveau en de kwaliteit van de 
controles, douaneprocedures en het 
sanctiebeleid bij de punten van 
binnenkomst van de EU in de douane-
unie vaak leiden tot een verstoring van de 
handelsstromen, die de integriteit van de 
Europese interne markt in gevaar brengt; 
dringt er daarom bij de Europese 
Commissie op aan om deze kwestie aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat 
ondernemingen op een eerlijke manier 
kunnen concurreren, met gelijke 
mededingingsvoorwaarden;

Or. en
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Amendement 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat alle aspecten 
van vrijhandelsovereenkomsten ten 
uitvoer moeten worden gelegd, met 
inbegrip van de arbeidsrechten en 
duurzame ontwikkeling en de aanpak van 
de klimaatverandering; dringt er bij de 
Commissie op aan om samen met het 
Parlement via de Commissie 
internationale handel een evaluatie te 
verrichten; benadrukt dat het Parlement 
een sterkere rol dient te spelen in de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
vrijhandelsovereenkomsten in 
vergelijking met de Commissie en de 
Raad;

Or. en

Amendement 171
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. neemt nota van het feit dat er een 
nieuw hoofd handhaving voor de handel 
zal worden aangesteld; is van mening dat 
het hoofd handhaving voor de handel niet 
alleen moet instaan voor het toezicht op 
en de handhaving van de verplichtingen 
van milieu- en arbeidsbescherming van de 
Europese handelsovereenkomsten met 
derde landen, maar zich moet toespitsen 
op de tenuitvoerlegging van alle 
hoofdstukken van 
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handelsovereenkomsten om te 
waarborgen dat zij ten volle worden 
benut;

Or. en

Amendement 172
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is verheugd dat de functie hoofd 
handhaving voor de handel (Chief Trade 
Enforcement Officer) werd gecreëerd en 
vraagt dat deze snel wordt ingevuld; 
beklemtoont dat deze functie een 
essentiële rol zal spelen in de monitoring 
en de naleving van de uitvoering van het 
handelsbeleid en de overeenkomsten van 
de EU, ook wat betreft de verbintenissen 
op het gebied van duurzame ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 173
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt met klem het belang 
van de bescherming van geografische 
aanduidingen en de voordelen die daaruit 
voortvloeien voor Europese producenten 
en verzoekt de Europese Commissie om in 
bestaande en toekomstige 
handelsovereenkomsten een betere 
naleving van deze bepalingen te 
waarborgen;
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Or. en

Amendement 174
Arnaud Danjean, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat de bescherming 
van geografische aanduidingen een van 
de offensieve punten van de Unie is in de 
onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten en wijst erop dat 
de EU-partners de bepalingen inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen moeten naleven;

Or. en

Amendement 175
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie om 
specifiek te kijken naar de cumulatieve 
effecten van vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU op de verlegging van het 
handelsverkeer, zowel voor de EU als voor 
de partnerlanden, en om de resultaten te 
vergelijken met de individuele 
effectbeoordelingen en met de werkelijke 
cijfers;

Or. en

Amendement 176
Saskia Bricmont
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herinnert eraan dat er een effectief 
actieplan nodig is om het doel van 
nultolerantie voor kinderarbeid in 
vrijhandelsovereenkomsten uit te voeren, 
door een sterk partnerschap op te zetten 
met ngo’s en met nationale overheden om 
sterke sociale en economische 
alternatieven te ontwikkelen voor 
gezinnen en werknemers, in samenhang 
met maatregelen die worden genomen in 
het kader van het Europese 
ontwikkelingsbeleid;

Or. en

Amendement 177
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt om een verdere 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie om synergieën 
tot stand te brengen en de resultaten te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 178
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Europese Unie op meer 
samenwerking te zoeken met Afrikaanse 
landen om een doeltreffend en betrouwbaar 
partnerschap tot stand te brengen ter 
bevordering van ontwikkeling en groei op 
het Afrikaanse continent; benadrukt dat uit 
de cijfers van het recente verslag van 10 
februari 2020 over het algemeen stelsel van 
preferenties (SAP) over de periode 2018-
2019 blijkt dat de landen die van de 
regeling profiteren, meer gebruik maken 
van de preferenties; roept de Commissie op 
haar technische en economische steun te 
vergroten voor de ontwikkeling van het 
handelsverkeer tussen de EU en de 
Afrikaanse landen en tussen de Afrikaanse 
landen onderling;

18. is ingenomen met de publicatie 
van de gezamenlijke mededeling voor een 
brede strategie met Afrika; roept de 
Europese Unie op meer samenwerking te 
zoeken met Afrikaanse landen om een 
doeltreffend en betrouwbaar partnerschap 
tot stand te brengen ter bevordering van 
duurzame economische ontwikkeling en 
groei op het Afrikaanse continent; 
benadrukt dat uit de cijfers van het recente 
verslag van 10 februari 2020 over het 
algemeen stelsel van preferenties (SAP) 
over de periode 2018-2019 blijkt dat de 
landen die van de regeling profiteren, meer 
gebruik maken van de preferenties; roept 
de Commissie op haar technische en 
economische steun te vergroten via 
maatregelen in het kader van hulp voor 
handel tussen de EU en de Afrikaanse 
landen en tussen de Afrikaanse landen 
onderling; merkt in dat verband op dat 
hulp voor handel een essentieel onderdeel 
dient te zijn van de handelsbetrekkingen 
met Afrika in de nasleep van de COVID-
19-crisis;

Or. en

Amendement 179
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Europese Unie op meer 
samenwerking te zoeken met Afrikaanse 
landen om een doeltreffend en betrouwbaar 
partnerschap tot stand te brengen ter 
bevordering van ontwikkeling en groei op 
het Afrikaanse continent; benadrukt dat uit 
de cijfers van het recente verslag van 10 
februari 2020 over het algemeen stelsel van 
preferenties (SAP) over de periode 2018-

18. roept de Europese Unie op meer 
samenwerking te zoeken met Afrikaanse 
landen om een doeltreffend en betrouwbaar 
partnerschap tot stand te brengen ter 
bevordering van ontwikkeling en groei op 
het Afrikaanse continent en om hen te 
helpen om op koers te blijven in het kader 
van de Ontwikkelingsstrategie voor Afrika 
voor 2063; benadrukt dat uit de cijfers van 
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2019 blijkt dat de landen die van de 
regeling profiteren, meer gebruik maken 
van de preferenties; roept de Commissie op 
haar technische en economische steun te 
vergroten voor de ontwikkeling van het 
handelsverkeer tussen de EU en de 
Afrikaanse landen en tussen de Afrikaanse 
landen onderling;

het recente verslag van 10 februari 2020 
over het algemeen stelsel van preferenties 
(SAP) over de periode 2018-2019 blijkt dat 
de landen die van de regeling profiteren, 
meer gebruik maken van de preferenties; 
roept de Commissie op haar technische en 
economische steun te vergroten voor de 
ontwikkeling van het handelsverkeer 
tussen de EU en de Afrikaanse landen en 
tussen de Afrikaanse landen onderling;

Or. en

Amendement 180
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Europese Unie op meer 
samenwerking te zoeken met Afrikaanse 
landen om een doeltreffend en betrouwbaar 
partnerschap tot stand te brengen ter 
bevordering van ontwikkeling en groei op 
het Afrikaanse continent; benadrukt dat uit 
de cijfers van het recente verslag van 10 
februari 2020 over het algemeen stelsel van 
preferenties (SAP) over de periode 2018-
2019 blijkt dat de landen die van de 
regeling profiteren, meer gebruik maken 
van de preferenties; roept de Commissie op 
haar technische en economische steun te 
vergroten voor de ontwikkeling van het 
handelsverkeer tussen de EU en de 
Afrikaanse landen en tussen de Afrikaanse 
landen onderling;

18. roept de Europese Unie op meer 
samenwerking te zoeken met Afrikaanse 
landen om een doeltreffend en betrouwbaar 
partnerschap tot stand te brengen ter 
bevordering van duurzame ontwikkeling 
en voedselsoevereiniteit op het Afrikaanse 
continent; benadrukt dat uit de cijfers van 
het recente verslag van 10 februari 2020 
over het algemeen stelsel van preferenties 
(SAP) over de periode 2018-2019 blijkt dat 
de landen die van de regeling profiteren, 
meer gebruik maken van de preferenties; 
roept de Commissie op haar technische en 
economische steun te vergroten voor de 
ontwikkeling van het handelsverkeer 
tussen de EU en de Afrikaanse landen en 
tussen de Afrikaanse landen onderling;

Or. en

Amendement 181
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om een 
partnerschap tussen gelijken te 
ontwikkelen met het Afrikaanse continent 
om wederzijdse voordelen te creëren door 
de investeringen in de Afrikaanse landen 
aanzienlijk te verhogen, teneinde de 
ontwikkeling van een concurrentiële 
plaatselijke en regionale waardeketens te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie om 
de component inzake technische bijstand 
van de Economische 
Partnerschapsovereenkomsten uit te 
voeren, in het bijzonder wat de 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
veerkrachtige begrotingsstelsels en de 
bevordering van regionale 
grenssamenwerking betreft, teneinde te 
tenuitvoerlegging van de 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent te ondersteunen;

Or. en

Amendement 182
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt om een passende 
handhaving en verdieping van de 
Economische 
Partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) 
om het handelsverkeer en de 
investeringen te stimuleren en uiteindelijk 
een globale handelsovereenkomst tussen 
continenten tot stand te brengen;

Or. en
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Amendement 183
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat er vooruitgang is 
geboekt met de uitvoering van de 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent, die tot doel heeft om één enkele 
continentale markt tot stand te brengen 
voor goederen en diensten, met vrij verkeer 
van personen en investeringen; is 
ingenomen met de steun van de EU met 
betrekking tot de oprichting van de nieuwe 
waarnemingspost voor de handel van de 
Afrikaanse Unie; dringt aan op de 
voortzetting van de EU-steun voor de 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent, in overeenstemming met de 
Afrikaans-Europese alliantie voor 
duurzame investeringen en banen;

19. is ingenomen met het feit dat er 
vooruitgang is geboekt met de uitvoering 
van de vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent, die tot doel heeft om één enkele 
continentale markt tot stand te brengen 
voor goederen en diensten, met vrij verkeer 
van personen en investeringen; is 
ingenomen met de steun van de EU met 
betrekking tot de oprichting van de nieuwe 
waarnemingspost voor de handel van de 
Afrikaanse Unie; dringt aan op de 
voortzetting van de EU-steun voor de 
vrijhandelsruimte op het Afrikaanse 
continent, in overeenstemming met de 
Afrikaans-Europese alliantie voor 
duurzame investeringen en banen;

Or. en

Amendement 184
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de ESA en de 
SADC-EPO’s en de tussentijdse EPO’s 
met Ghana en Ivoorkust en betreurt het 
gebrek aan vooruitgang bij de ratificering 
van de overige regionale EPO’s; uit zijn 
steun voor de visie die is beschreven in de 
toespraak over de Staat van de Unie van 
2018, inzake een handelsovereenkomst 
tussen continenten die de vorm dient aan 
te nemen van een economisch 
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partnerschap tussen gelijken ten dienst 
van de SDG’s;

Or. en

Amendement 185
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat de 
liberaliseringsagenda tot een daling van 
de invoertarieven zal leiden, die nu goed 
zijn voor ongeveer 25 % van de nationale 
begrotingen; verzoekt de Commissie om 
samen met de betrokken landen na te 
gaan hoe alternatieve inkomstenbronnen 
kunnen worden geïdentificeerd opdat zij 
de openbare diensten, de sociale 
bescherming en de investeringen in de 
verwezenlijking van de SDG’s zouden 
kunnen blijven financieren;

Or. en

Amendement 186
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Kopje 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Latijns-Amerika

Or. en

Amendement 187
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
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Rafaela, Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie en Latijns-Amerika nauw met elkaar 
samenwerken op basis van hun 
historische, culturele en economische 
banden, en dat de LAC-regio de vijfde 
grootste handelspartner van de EU is; is 
van mening dat de aanwezigheid van de 
EU in de regio van fundamenteel belang 
is, voor een versterkte samenwerking op 
basis van gedeelde waarden en als vector 
voor de tenuitvoerlegging van het 
Europese beleid inzake het externe 
optreden, met name wat de versterking 
van het multilaterale, op regels 
gebaseerde handelssysteem betreft;

Or. en

Amendement 188
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

Or. en
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Amendement 189
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. is ervan overtuigd dat de 
modernisering van de 
associatieovereenkomst met Chili zal 
helpen om de aanwezigheid van de EU in 
de ruimere regio te stimuleren en zal 
helpen om een internationale 
handelsagenda te bevorderen die 
gebaseerd is op duurzame ontwikkeling, 
een sterkere bescherming van de milieu- 
en arbeidsrechten en eerbiediging van de 
mensenrechten; verzoekt de Commissie 
om ervoor te zorgen dat in de lopende 
onderhandelingen resultaten worden 
geboekt met betrekking tot deze 
beginselen en dat tijdig een akkoord kan 
worden bereikt;

Or. en

Amendement 190
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. is van mening dat de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
MERCOSUR het eerste akkoord tussen 
“blokken” in zijn soort is en het potentieel 
heeft een vrijemarktruimte tot stand te 
brengen die nagenoeg 800 miljoen 
burgers omvat, en de EU in de unieke 
positie brengt vanwege haar 
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pioniersvoordeel op een verder bijzonder 
protectionistische markt;

Or. en

Amendement 191
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan van 1 februari 2019 en merkt op dat 
de uitvoer van de EU naar Japan, volgens 
de eerste elementen na een jaar 
uitvoering6, met 6,6 % is gestegen ten 
opzichte van dezelfde periode van het jaar 
ervoor;

20. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan van 1 februari 2019 en wacht op een 
kwaliteitsbeoordeling van die 
overeenkomst, na de COVID-19-crisis, 
waarin onder meer de effecten op het 
milieu, de biodiversiteit, de 
klimaatverandering, duurzame landbouw, 
economische autonomie en culturele 
diversiteit aan bod moeten komen;

_________________
6 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/nl/ip_20_161

Or. en

Amendement 192
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan van 1 februari 2019 en merkt op dat 
de uitvoer van de EU naar Japan, volgens 

20. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan van 1 februari 2019 en merkt op dat 
de uitvoer van de EU naar Japan, volgens 
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de eerste elementen na een jaar uitvoering6, 
met 6,6 % is gestegen ten opzichte van 
dezelfde periode van het jaar ervoor;

de eerste elementen na een jaar uitvoering6, 
met 6,6 % is gestegen ten opzichte van 
dezelfde periode van het jaar ervoor;

_________________ _________________
6 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/ip_20_161

6 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/ip_20_161

Or. en

Amendement 193
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan van 1 februari 2019 en merkt op dat 
de uitvoer van de EU naar Japan, volgens 
de eerste elementen na een jaar uitvoering6, 
met 6,6 % is gestegen ten opzichte van 
dezelfde periode van het jaar ervoor;

20. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Japan van 1 februari 2019 en merkt op dat 
de uitvoer van de EU naar Japan, volgens 
de eerste elementen na een jaar uitvoering6, 
met 6,6 % is gestegen ten opzichte van 
dezelfde periode van het jaar ervoor;

_________________ _________________
6 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/ip_20_161

6 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/ip_20_161

Or. en

Amendement 194
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat die drie 
overeenkomsten de strategische dynamiek 
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van de Europese Unie bestendigen in een 
essentiële regio van de wereld, die wordt 
gekenmerkt door een snelle groei van de 
bevolking en de inkomens, met 
aanzienlijke kansen voor onze 
marktdeelnemers; wijst erop dat de 
Europese Unie door haar sterkere 
aanwezigheid voorts een alternatief zou 
kunnen bieden voor de Chinese 
overheersing in de regio;

Or. en

Amendement 195
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje 
Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
merkt op dat de EU in 2018 ongeveer 
13,8 miljard EUR aan goederen naar 
Vietnam heeft uitgevoerd en wijst erop dat 
de op regels gebaseerde 
vrijhandelsovereenkomsten en IPA’s de 
voorspelbaarheid en rechtsstatelijkheid 
zullen waarborgen voor investeerders, de 
uitvoer in beide richtingen op een 
positieve manier zullen verhogen en 
stabiliteit en vertrouwen zullen scheppen 
voor de kmo’s; beschouwt deze 
overeenkomsten als een stap in de richting 
van een vrijhandelsovereenkomst met de 
gehele regio van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN);

Or. en
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Amendement 196
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is ook 
ingenomen met de snelle goedkeuring van 
de overeenkomsten tussen de EU en 
Vietnam door de Europese instellingen en 
roept de lidstaten ertoe op werk te maken 
van de ratificeringen van de EVIPA, zodat 
zij samen met de EVFTA zo snel mogelijk 
in werking kunnen treden; beschouwt 
deze overeenkomsten als een stap in de 
richting van een vrijhandelsovereenkomst 
met de gehele regio van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN);

Or. en

Amendement 197
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de vorderingen met 
betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot verdere spoedige vorderingen, 
met name bij de oprichting van 
gezamenlijke instellingen en de ratificatie 
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regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

van de fundamentele IAO-verdragen die 
nog niet zijn geratificeerd; beschouwt deze 
overeenkomsten als een stap in de richting 
van een vrijhandelsovereenkomst met de 
gehele regio van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN);

Or. en

Amendement 198
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

21. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019 en de 
goedkeuring van de overeenkomst tussen 
de EU en Vietnam en roept op tot een 
snelle, grondige uitvoering hiervan, in het 
bijzonder van de verbintenissen op het 
gebied van arbeids- en 
mensenrechtenkwesties en dringt er bij de 
Commissie op aan om de concrete 
handhaving ervan te verzekeren, samen 
met de EDEO;

Or. en

Amendement 199
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 

21. neemt nota van de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; neemt 
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ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

nota van de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

Or. en

Amendement 200
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de EU en Vietnam en 
roept op tot een snelle uitvoering hiervan; 
beschouwt deze overeenkomsten als een 
stap in de richting van een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN);

21. is ingenomen met de 
inwerkingtreding van de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Singapore van 21 november 2019; erkent 
de goedkeuring van de overeenkomst 
tussen de EU en Vietnam; neemt met 
bezorgdheid kennis van het voornemen 
van de Europese Commissie om snel een 
vrijhandelsovereenkomst met de gehele 
regio van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische staten (ASEAN) te sluiten;

Or. en

Amendement 201
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de Europese 
Commissie en de lidstaten werk moeten 
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maken van een betere 
communicatiestrategie met betrekking tot 
de voordelen van het Europese 
handelsbeleid en de bewustmaking, 
teneinde de samenleving en 
belanghebbenden effectief te betrekken; 
herinnert eraan dat stappenplannen de 
Europese Commissie de gelegenheid 
bieden om te communiceren en de 
redenen toe te lichten achter bepaalde 
initiatieven en hun doelstellingen, en om 
mensen te betrekken en feedback te 
ontvangen; wijst erop dat de Europese 
Commissie de volledige transparantie van 
stappenplannen en andere 
overlegactiviteiten dient te verzekeren om 
het effect ervan te maximaliseren en de 
betrokkenheid van belanghebbenden te 
garanderen;

Or. en

Amendement 202
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, rekening 
houdend met de gevoeligheid van 
bepaalde landbouwproducten en de 
verbintenissen van de Europese Unie op 
het gebied van duurzame ontwikkeling en 
de bestrijding van de klimaatverandering, 
met name met Australië en Nieuw-
Zeeland, Tunesië, Marokko en Indonesië; 
herhaalt zijn oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

Or. fr
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Amendement 203
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met 
name met Australië en Nieuw-Zeeland, 
Tunesië, Marokko en Indonesië; herhaalt 
zijn oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

22. stelt zich vragen bij de gevolgen 
van de toename van de handel met 
Australië en Nieuw-Zeeland, die zich op 
een afstand van meer dan 18 000 
kilometer van Europa bevinden, voor de 
opwarming van de aarde; roept op tot het 
nastreven van een ambitieuze agenda op 
het gebied van eerlijke handel bij 
onderhandelingen met Tunesië, Marokko 
en Indonesië; herhaalt zijn oproep tot het 
openen van investeringsonderhandelingen 
met Taiwan;

Or. fr

Amendement 204
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda die strookt met de 
Green Deal bij lopende onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

Or. en

Amendement 205
Luke Ming Flanagan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met 
Taiwan;

22. roept op tot een beoordeling en 
heroriëntering van de onderhandelingen 
over nieuwe vrijhandelsovereenkomsten 
na COVID-19, met name met Australië en 
Nieuw-Zeeland, Tunesië, Marokko en 
Indonesië;

Or. en

Amendement 206
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het spoedig openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

Or. en

Amendement 207
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 

22. neemt nota van de lopende 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten, met name met 
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met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

Or. en

Amendement 208
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept op tot het nastreven van een 
ambitieuze agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

22. roept op tot het nastreven van een 
realistische agenda bij onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten, met name 
met Australië en Nieuw-Zeeland, Tunesië, 
Marokko en Indonesië; herhaalt zijn 
oproep tot het openen van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan;

Or. en

Amendement 209
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept zijn vastbeslotenheid 
om zo nauw mogelijke betrekkingen met 
het Verenigd Koninkrijk te onderhouden, 
op basis van de beginselen inzake handel, 
investeringen en concurrentievermogen, 
zoals uiteengezet in zijn resolutie van 12 
februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor de onderhandelingen over 
een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland7; wijst erop dat in de politieke 
verklaring van 17 oktober 2019, die 

23. onderstreept zijn vastbeslotenheid 
om zo nauw mogelijke betrekkingen met 
het Verenigd Koninkrijk te onderhouden, 
op basis van de beginselen inzake handel, 
investeringen en concurrentievermogen, 
zoals uiteengezet in zijn resolutie van 12 
februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor de onderhandelingen over 
een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland7; wijst erop dat in de politieke 
verklaring van 17 oktober 2019, die 
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gesteund wordt door het Verenigd 
Koninkrijk, staat dat het toekomstig 
economisch partnerschap zal worden 
ondersteund met bepalingen die een gelijk 
speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie garanderen;

gesteund wordt door het Verenigd 
Koninkrijk, staat dat het toekomstig 
economisch partnerschap zal worden 
ondersteund met bepalingen die een gelijk 
speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie garanderen; wijst erop dat de 
EU-lidstaten netto-exporteurs naar de VK 
zijn en dat het vinden van een oplossing 
waar beide partijen tevreden mee zijn een 
prioriteit moet zijn waarmee de 
inachtneming en bescherming van de 
belangen van EU-exporteurs en -
investeerders wordt gewaarborgd; 
verzoekt de Commissie om het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s);

_________________ _________________
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033. 7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.

Or. en

Amendement 210
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept zijn vastbeslotenheid 
om zo nauw mogelijke betrekkingen met 
het Verenigd Koninkrijk te onderhouden, 
op basis van de beginselen inzake handel, 
investeringen en concurrentievermogen, 
zoals uiteengezet in zijn resolutie van 12 
februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor de onderhandelingen over 
een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland7; wijst erop dat in de politieke 
verklaring van 17 oktober 2019, die 
gesteund wordt door het Verenigd 
Koninkrijk, staat dat het toekomstig 
economisch partnerschap zal worden 

23. onderstreept zijn vastbeslotenheid 
om zo nauw mogelijke betrekkingen met 
het Verenigd Koninkrijk te onderhouden, 
op basis van de beginselen inzake handel, 
investeringen en concurrentievermogen, 
zoals uiteengezet in zijn resolutie van 12 
februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor de onderhandelingen over 
een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland7; wijst erop dat in de politieke 
verklaring van 17 oktober 2019, die 
gesteund wordt door het Verenigd 
Koninkrijk, staat dat het toekomstig 
economisch partnerschap zal worden 
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ondersteund met bepalingen die een gelijk 
speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie garanderen;

ondersteund met bepalingen die een gelijk 
speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie garanderen, in het bijzonder 
als er geen overeenkomst wordt bereikt 
voor eind 2020;

_________________ _________________
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033. 7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.

Or. en

Amendement 211
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept zijn vastbeslotenheid 
om zo nauw mogelijke betrekkingen met 
het Verenigd Koninkrijk te onderhouden, 
op basis van de beginselen inzake handel, 
investeringen en concurrentievermogen, 
zoals uiteengezet in zijn resolutie van 12 
februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor de onderhandelingen over 
een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland7; wijst erop dat in de politieke 
verklaring van 17 oktober 2019, die 
gesteund wordt door het Verenigd 
Koninkrijk, staat dat het toekomstig 
economisch partnerschap zal worden 
ondersteund met bepalingen die een gelijk 
speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie garanderen;

23. kiest voor een pragmatische 
aanpak van de handelsbetrekkingen met 
het VK, die omvattend en ambitieus 
moeten zijn en erop gericht moeten zijn 
geen tarieven en geen contingenten te 
hanteren, en die gebaseerd dienen te zijn 
op de beginselen die zijn uiteengezet in 
zijn resolutie van 12 februari 2020 over het 
voorgestelde mandaat voor de 
onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland7; 
wijst erop dat in de politieke verklaring van 
17 oktober 2019, die gesteund wordt door 
het Verenigd Koninkrijk, staat dat het 
toekomstig economisch partnerschap zal 
worden ondersteund met bepalingen die 
een gelijk speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie garanderen;

_________________ _________________
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033. 7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.

Or. en

Amendement 212
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Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de Commissie aan om de 
door de terugtrekking van het VK 
ontstane dynamiek aan te grijpen om ons 
EU-beleid te stroomlijnen, de 
administratieve rompslomp te 
verminderen en het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) te vergroten; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
tot doel moet hebben de grootst mogelijke 
markttoegang en handelsfacilitering 
mogelijk te maken om verstoringen van de 
handel tot een minimum te beperken;

Schrappen

Or. en

Amendement 213
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de Commissie aan om de 
door de terugtrekking van het VK ontstane 
dynamiek aan te grijpen om ons EU-beleid 
te stroomlijnen, de administratieve 
rompslomp te verminderen en het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) te vergroten; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
tot doel moet hebben de grootst mogelijke 
markttoegang en handelsfacilitering 
mogelijk te maken om verstoringen van de 
handel tot een minimum te beperken;

24. moedigt de Commissie aan om de 
door de terugtrekking van het VK ontstane 
dynamiek aan te grijpen om ons EU-beleid 
te stroomlijnen en de sociale rechten van 
burgers te beschermen, de administratieve 
rompslomp te verminderen en het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) te vergroten; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
tot doel moet hebben de grootst mogelijke 
markttoegang en handelsfacilitering 
mogelijk te maken om verstoringen van de 
handel tot een minimum te beperken en dat 
er tegelijkertijd geen toegevingen mogen 
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worden gedaan inzake sociale en 
milieunormen, en dat 
belastingconcurrentie moet worden 
ontmoedigd;

Or. en

Amendement 214
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de Commissie aan om de 
door de terugtrekking van het VK 
ontstane dynamiek aan te grijpen om ons 
EU-beleid te stroomlijnen, de 
administratieve rompslomp te 
verminderen en het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) te vergroten; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
tot doel moet hebben de grootst mogelijke 
markttoegang en handelsfacilitering 
mogelijk te maken om verstoringen van de 
handel tot een minimum te beperken;

24. benadrukt dat de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
het VK tot doel moet hebben de grootst 
mogelijke markttoegang en 
handelsfacilitering mogelijk te maken om 
verstoringen van de handel tot een 
minimum te beperken en tegelijkertijd de 
hoogste sociale en milieunormen moet 
nastreven en gelijke 
mededingingsvoorwaarden moet 
waarborgen op die gebieden;

Or. en

Amendement 215
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt de Commissie aan om de 
door de terugtrekking van het VK ontstane 
dynamiek aan te grijpen om ons EU-beleid 
te stroomlijnen, de administratieve 
rompslomp te verminderen en het 

24. moedigt de Commissie aan om de 
door de terugtrekking van het VK ontstane 
dynamiek aan te grijpen om ons EU-beleid 
te stroomlijnen, de administratieve 
rompslomp te verminderen en het 
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concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) te vergroten; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
tot doel moet hebben de grootst mogelijke 
markttoegang en handelsfacilitering 
mogelijk te maken om verstoringen van de 
handel tot een minimum te beperken;

concurrentievermogen van EU-bedrijven 
en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) te vergroten; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
tot doel moet hebben de grootst mogelijke 
markttoegang en handelsfacilitering 
mogelijk te maken om verstoringen van de 
handel tot een minimum te beperken en 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 216
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 

25. neemt nota van de sluiting van de 
handelsovereenkomst tussen de Europese 
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en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

Unie en de Mercosur; herinnert eraan dat 
deze overeenkomst, zoals alle 
handelsovereenkomsten van de Europese 
Unie, eerlijke concurrentievoorwaarden 
moet verzekeren en de naleving van 
Europese normen en productiemethoden 
moet garanderen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst een bindend hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling bevat dat moet 
worden toegepast, alsook specifieke 
verbintenissen op het gebied van 
arbeidsrechten en milieubescherming, 
met inbegrip van de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs inzake de 
klimaatverandering en de bijbehorende 
uitvoeringsvoorschriften; is ernstig 
bezorgd over het milieubeleid van Jair 
Bolsonaro, dat indruist tegen de in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs 
aangegane verbintenissen, met name op 
het gebied van de bestrijding van de 
opwarming van de aarde en de 
bescherming van de biodiversiteit; 
beklemtoont dat de overeenkomst in deze 
context niet in zijn bestaande vorm kan 
worden geratificeerd;

Or. fr

Amendement 218
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 

25. neemt nota van de conclusies van 
de handelsbesprekingen met Mexico en de 
MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om onze 
handelsbetrekkingen met die landen te 
verdiepen; wijst desalniettemin met grote 
bezorgdheid op de vernietigende effecten 
die deze overeenkomst naar verwachting 
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tot een steeds grotere markt; zal hebben op de Europese 
rundvleesproductie en op de 
milieueffecten van de overeenkomst; 
verzoekt de Commissie in dat verband om 
haar inspanningen toe te spitsen op de 
Europese landbouwsector en op de zorgen 
die zijn geuit door de Europese 
producenten, en om hun belangen 
centraal te stellen in de 
tenuitvoerleggingsprocedure;

Or. en

Amendement 219
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

25. neemt nota van de conclusies van 
de handelsbesprekingen met Mexico en de 
MERCOSUR-landen;

Or. en

Amendement 220
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 

25. neemt nota van de conclusies van 
de handelsbesprekingen met Mexico en de 
MERCOSUR-landen, die zowel het 
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potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren in 
onze handelsbetrekkingen met die landen; 
merkt op dat dergelijke kansen EU-
bedrijven ook toegang zouden geven tot 
een steeds grotere markt;

potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren in 
onze handelsbetrekkingen met die landen; 
merkt op dat dergelijke kansen EU-
bedrijven ook toegang zouden geven tot 
een steeds grotere markt; wijst erop dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan landbouwproducten alsook aan de 
belangen van de Europese consumenten 
en producenten bij de uitvoering van deze 
handelsgesprekken;

Or. en

Amendement 221
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

25. wijst erop dat wederzijds 
voordelige handel en politieke 
betrekkingen met Latijns-Amerika moeten 
worden versterkt; wijst op het belang van 
de recent afgeronde modernisering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mexico; merkt op dat de 
associatieovereenkomst met de 
MERCOSUR-landen nog niet is gesloten; 
verzoekt de Commissie om haar 
voornemen met betrekking tot toekomstige 
handels- en associatieovereenkomsten te 
verduidelijken, wat de opsplitsing van de 
tekst betreft;

Or. en

Amendement 222
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

25. stelt zich vragen bij de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, aangezien de 
ontbossing van het Amazonegebied 
gevaarlijk toeneemt; merkt op dat de 
nieuwe kansen zullen leiden tot een 
onherroepelijke toename van de 
koolstofemissies van EU-bedrijven die 
toegang krijgen tot een steeds grotere 
markt, zonder dat er voldoende garanties 
zijn in verband met het beperken van 
chemische productiemiddelen in de 
agrovoedingssector;

Or. fr

Amendement 223
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de conclusies 
van de handelsbesprekingen met Mexico 
en de MERCOSUR-landen, die zowel het 
potentieel hebben om ons strategisch 
partnerschap met Latijns-Amerika te 
verdiepen als om extra kansen te creëren 
in onze handelsbetrekkingen met die 
landen; merkt op dat dergelijke kansen 
EU-bedrijven ook toegang zouden geven 
tot een steeds grotere markt;

25. is het absoluut oneens met het feit 
dat het Europees Parlement geen actuele 
informatie heeft gekregen over de laatste 
stap van de overeenkomst tussen de EU en 
Mexico en dat mensenrechtenkwesties 
van tafel werden geveegd, net als de 
ruimere samenhang met nieuw beleid en 
nieuwe doelstellingen die door de 
Commissie worden nagestreefd, zoals de 
Europese Green Deal, de “boer tot bord”-
strategie en de biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 224
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. uit nog steeds zijn diepe 
bezorgdheid over specifieke kwesties, met 
name rundvlees, aangezien 
onderhandelingen over de nieuwe 
invoercontingenten voor de invoer van 
hoogwaardig rundvlees ernstige gevolgen 
zal hebben voor de reeds zwaar getroffen 
Europese interne markt;

Or. en

Amendement 225
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. 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 20188 een goede basis vormt voor 
reflectie om de mechanismen in de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling te verbeteren;

26. herinnert aan zijn standpunt in zijn 
vorige verslag over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid; 
herinnert eraan dat de nieuwe generatie 
overeenkomsten clausules omvat over de 
mensenrechten en hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling, waarvan de 
volledige uitvoering tot doel heeft de 
eerbiediging van de mensenrechten, de 
waarden van de Unie en sociale en 
milieunormen op een hoog niveau 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 om voorstellen in 
te dienen om de handhaving van het 
hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten te versterken, 
gelet op het door DG JUST gelanceerde 
initiatief inzake verplichte passende 
zorgvuldigheid voor EU-bedrijven, met 
inbegrip van onder meer de mogelijkheid 
van verplichte passende zorgvuldigheid in 
handelsovereenkomsten van de EU en een 
op sancties gebaseerd 
handhavingsmechanisme;

_________________
8 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/ind
ex.cfm?id=1803

Or. en

Amendement 226
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. 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 20188 een goede basis vormt voor 
reflectie om de mechanismen in de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling te verbeteren;

26. herhaalt dat het handelsbeleid van 
de EU de SDG’s van de VN en de 
Europese Green Deal moet dienen; is er 
sterk van overtuigd dat hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling in 
toekomstige en huidige 
handelsovereenkomsten afdwingbaar 
moeten worden gemaakt door ze op te 
nemen in het mechanisme voor 
beslechting van geschillen tussen staten 
en door te voorzien in effectieve 
afschrikkende maatregelen, waaronder 
sancties;

_________________
8 
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/ind
ex.cfm?id=1803

Or. en

Amendement 227
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. 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 
20188 een goede basis vormt voor reflectie 
om de mechanismen in de hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling te 
verbeteren;

26. 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 
20188 een goede basis vormt voor reflectie 
om tot een dringend 
handhavingsmechanisme voor de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling te komen;

_________________ _________________
8 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/inde
x.cfm?id=1803

8 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/inde
x.cfm?id=1803

Or. en

Amendement 228
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. 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 
20188 een goede basis vormt voor reflectie 

26. 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 
20188 een goede basis vormt voor reflectie 
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om de mechanismen in de hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling te 
verbeteren;

om de uitvoering van de hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling te 
verbeteren;

_________________ _________________
8 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/inde
x.cfm?id=1803

8 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/inde
x.cfm?id=1803

Or. en

Amendement 229
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat grondig moet 
worden nagedacht over een mogelijke 
compensatie voor producten van 
handelspartners wier productiesystemen 
niet voldoen aan dezelfde milieunormen 
als die van Europese ondernemingen en 
die derhalve niet voldoen aan hun 
verbintenissen inzake duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 230
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het een strategie 
moet omvatten die ecologisch, economisch 
en sociaal evenwichtig is;

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het een strategie 
moet omvatten die ecologisch, economisch 
en sociaal evenwichtig is; verzoekt de 
Commissie om bijzondere aandacht te 
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schenken aan de regels die van toepassing 
zijn op derde landen, teneinde eerlijke 
mededinging te verzekeren en gelijke 
mededingingsvoorwaarden te scheppen, 
aangezien deze regels niet equivalent 
zullen zijn aan de regels van de lidstaten;

Or. en

Amendement 231
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het een strategie 
moet omvatten die ecologisch, economisch 
en sociaal evenwichtig is;

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het actief moet 
worden ondersteund door een Europese 
strategie inzake handel waarin de 
verbintenissen van de Overeenkomst van 
Parijs een centrale rol krijgen in de 
handelsgesprekken met derde landen; 
verzoekt om een herziening van alle 
bestaande Europese 
handelsovereenkomsten uit het oogpunt 
van de verplichtingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 232
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het een strategie 
moet omvatten die ecologisch, economisch 

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het een strategie 
moet omvatten die ecologisch, economisch 
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en sociaal evenwichtig is; en sociaal evenwichtig is; is ingenomen 
met de toezegging van commissaris 
Hogan om van de Overeenkomst van 
Parijs een “essentiële clausule” te maken 
in handelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 233
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat het een strategie 
moet omvatten die ecologisch, economisch 
en sociaal evenwichtig is;

27. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor een Europese “Green 
Deal” en onderstreept dat ecologisch, 
economisch en sociaal evenwichtig moet 
zijn;

Or. en

Amendement 234
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds doelmatigheid heeft 
getoond, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen;

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds doelmatigheid heeft 
getoond, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen; onderstreept 
dat de Europese Commissie op 
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17 december 2018 de in het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en Zuid-Korea bedoelde 
geschillenbeslechtingsprocedure heeft 
opgestart om de bescherming van de 
werknemersrechten te verzekeren; wijst 
op de discrepantie tussen de beloften over 
de verbetering van de situatie van 
werknemers tijdens de onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten en de 
intussen bewezen realiteit van een 
nivellering naar beneden op het gebied 
van bescherming en een scherpere 
concurrentie tussen werknemers;

Or. fr

Amendement 235
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds doelmatigheid heeft 
getoond, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen;

28. betwijfelt of het huidige systeem 
doelmatigheid toont, zoals blijkt in het 
kader van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Korea, waarin de EU heeft 
verzocht – slechts acht jaar na de sluiting 
van de overeenkomst – om de oprichting 
van een panel, naar aanleiding van het feit 
dat Zuid-Korea heeft verzuimd de 
verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen; verzoekt de 
Commissie om uit die ervaring te leren en 
meer aandacht te besteden aan de 
naleving van sociale en milieunormen en 
om veel sneller maatregelen te nemen;

Or. en
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Amendement 236
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds doelmatigheid heeft 
getoond, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft 
verzuimd de verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
inzake werknemersrechten te ratificeren, 
met name inzake vrijheid van vereniging 
en collectieve onderhandelingen;

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds ondoeltreffend is gebleken, 
zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Colombia en Peru, tussen de EU en 
Japan (inzake walvissen...) of tussen de 
EU en Korea;

Or. en

Amendement 237
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds doelmatigheid heeft 
getoond, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen;

28. is ingenomen met de oprichting 
van een panel op verzoek van de EU, in 
het kader van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Korea, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 238
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het huidige 
systeem reeds doelmatigheid heeft 
getoond, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen;

28. is van mening dat de huidige 
aanpak reeds mogelijkheden biedt om 
niet-naleving van de verplichtingen aan te 
pakken, zoals blijkt in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Korea, waarin de EU heeft verzocht om de 
oprichting van een panel, naar aanleiding 
van het feit dat Zuid-Korea heeft verzuimd 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
werknemersrechten te ratificeren, met 
name inzake vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen;

Or. en

Amendement 239
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is in dat verband ingenomen met 
de opname van de Overeenkomst van 
Parijs en het bindende karakter ervan in 
het hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling van de overeenkomst tussen 
de EU en MERCOSUR, wat een duidelijk 
engagement toont om klimaatverandering 
en ontbossing tegen te gaan en de 
multilaterale aanpak te hanteren die 
nodig is om de opwarming van de aarde te 
beperken;
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Or. en

Amendement 240
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 
de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019;

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 
de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019; betreurt dat Vietnam IAO-
verdragen 87 en 105 inzake de vrijheid 
van vereniging en dwangarbeid niet heeft 
geratificeerd; verzoekt de Commissie om 
de situatie nauw in de gaten te houden en 
overleg met de Vietnamese regering aan 
te vragen indien laatstgenoemde geen 
aangehouden inspanningen blijft leveren 
om de verdragen te ratificeren, zoals 
gepland in de overeenkomst;

Or. en

Amendement 241
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 
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de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019;

de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019; verzoekt de Commissie om de 
vorderingen met betrekking tot de overige 
IAO-verdragen in de gaten te houden, 
waaronder het verdrag met betrekking tot 
het verbod op kinderarbeid, en om 
onverwijld een interparlementaire 
commissie op te richten in het kader van 
de EVFTA;

Or. en

Amendement 242
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 
de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019;

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam de ratificatie van IAO-verdrag nr. 
98 betreffende het recht zich te organiseren 
en collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019 met succes hebben 
aangemoedigd; feliciteert beide landen 
met deze belangrijke stap;

Or. en

Amendement 243
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement
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29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 
de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juli 2019;

29. herinnert eraan dat de vroege 
inspanningen van de Commissie en het 
Parlement met betrekking tot de 
handelsbesprekingen met Mexico en 
Vietnam resultaat hebben opgeleverd met 
de ratificatie van IAO-verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren en 
collectief te onderhandelen door beide 
landen in respectievelijk november 2018 en 
juni 2019;

Or. en

Amendement 244
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten de sturende factor 
moeten zijn voor de externe dimensie van 
de Europese Green Deal, en dat ieder 
nieuw aanpassingsmechanisme 
verenigbaar moet zijn met zowel de WTO-
regels als de vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU; benadrukt dat EU-bedrijven 
die intermediaire goederen gebruiken, 
geen concurrentienadeel mogen 
ondervinden;

30. is van mening dat afdwingbare 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling in handelsovereenkomsten en 
een wetgevingskader voor verplichte 
passende zorgvuldigheid en een “green 
deal”-diplomatie belangrijke aspecten zijn 
om de externe dimensie van de Europese 
Green Deal te bevorderen, en dat de 
nodige aanpassingen van het Europese 
handelsbeleid verenigbaar moeten zijn met 
de multilaterale handelsregels, die moeten 
worden afgestemd op de verplichtingen in 
het kader van de mondiale doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering en 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 245
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling 
in handelsovereenkomsten de sturende 
factor moeten zijn voor de externe 
dimensie van de Europese Green Deal, en 
dat ieder nieuw aanpassingsmechanisme 
verenigbaar moet zijn met zowel de WTO-
regels als de vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU; benadrukt dat EU-bedrijven 
die intermediaire goederen gebruiken, 
geen concurrentienadeel mogen 
ondervinden;

30. is ingenomen met het voorstel om 
een nieuw aanpassingsmechanisme te 
ontwikkelen dat verenigbaar moet zijn met 
de WTO-regels en moet zijn opgezet om de 
Europese Green Deal ten uitvoer te 
leggen door koolstoflekkage te 
voorkomen; benadrukt dat EU-bedrijven 
geen concurrentienadeel mogen 
ondervinden;

Or. en

Amendement 246
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten de sturende factor 
moeten zijn voor de externe dimensie van 
de Europese Green Deal, en dat ieder 
nieuw aanpassingsmechanisme 
verenigbaar moet zijn met zowel de WTO-
regels als de vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU; benadrukt dat EU-bedrijven die 
intermediaire goederen gebruiken, geen 
concurrentienadeel mogen ondervinden;

30. is van mening dat de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten een van de 
sturende factoren moeten zijn voor de 
externe dimensie van de Europese Green 
Deal, onderstreept dat ieder nieuw 
mechanisme voor koolstofcorrectie 
verenigbaar moet zijn met zowel de WTO-
regels als de vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU; benadrukt dat EU-bedrijven die 
intermediaire goederen gebruiken, geen 
concurrentienadeel mogen ondervinden;

Or. en

Amendement 247
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten de sturende factor 
moeten zijn voor de externe dimensie van 
de Europese Green Deal, en dat ieder 
nieuw aanpassingsmechanisme verenigbaar 
moet zijn met zowel de WTO-regels als de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
benadrukt dat EU-bedrijven die 
intermediaire goederen gebruiken, geen 
concurrentienadeel mogen ondervinden;

30. is van mening dat de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten de sturende factor 
moeten zijn voor de externe dimensie van 
de Europese Green Deal, en dat ieder 
nieuw aanpassingsmechanisme verenigbaar 
moet zijn met zowel de WTO-regels als de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
benadrukt dat EU-bedrijven geen 
concurrentienadeel mogen ondervinden;

Or. en

Amendement 248
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de leiders van de EU en 
de Commissie moedige besluiten te nemen 
over de hervorming van het systeem van 
eigen middelen van de Unie, met inbegrip 
van de invoering van een pakket nieuwe 
eigen middelen; bevestigt zijn in het 
tussentijds verslag over het MFK 
uiteengezette standpunt met betrekking tot 
de lijst van potentiële kandidaten voor 
nieuwe eigen middelen: een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, een belasting op 
digitale diensten, een belasting op 
financiële transacties, inkomsten uit de 
regeling voor de handel in emissierechten, 
een belasting op plastic en een met de 
WTO verenigbaar mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens1 bis;
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_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 mei 2020 over het nieuwe 
meerjarig financieel kader, eigen 
middelen en het herstelplan 
(2020/2631(RSP)).

Or. en

Amendement 249
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. merkt op dat er momenteel een 
massale toename van staalinvoer uit 
China en andere derde landen 
plaatsvindt, die ernstige gevolgen heeft 
voor de Europese industrie en een groot 
aantal banen in gevaar brengt; 
onderstreept dat het evaluatieproces van 
de huidige vrijwaringsmaatregelen inzake 
de invoer van staalproducten de bestaande 
contingenten moet verlagen in 
overeenstemming met de ingevoerde 
overcapaciteit en de mogelijkheid om niet-
benutte contingenten over te dragen moet 
afschaffen;

Or. en

Amendement 250
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. herhaalt dat gelijke 
mededingingsvoorwaarden moeten 
worden geschapen tussen Europese 
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bedrijfstakken, die ambitieuze klimaat-, 
milieu-, ecologische en sociale normen 
toepassen, en handelspartners die niet 
dezelfde hoge normen nastreven; wijst er 
daarom op dat er dringend een met de 
WTO verenigbaar mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens nodig is dat 
de mondiale klimaatactie bevordert en de 
Europese bedrijfstakken beschermt tegen 
oneerlijke concurrentie;

Or. en

Amendement 251
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat het handels- en 
investeringsbeleid van de EU moet worden 
gebruikt als hefboom voor een 
verantwoord beheer van de 
toeleveringsketens, onder meer door ervoor 
te zorgen dat bedrijven de mensenrechten 
respecteren;

31. benadrukt dat het handels- en 
investeringsbeleid van de EU moet worden 
gebruikt als hefboom voor een 
verantwoord beheer van de 
toeleveringsketens, onder meer door ervoor 
te zorgen dat bedrijven de mensenrechten 
respecteren; verzoekt om horizontale, 
verplichte wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid op het gebied van 
mensenrechten en milieu voor 
ondernemingen die hun hele 
toeleveringsketen afdekken; is in dat 
verband ingenomen met het publieke 
engagement van de Commissie om in 
2021 een dergelijk wetgevingsinitiatief in 
te dienen; onderstreept dat toegang tot de 
rechter en klachtenmechanismen voor 
slachtoffers een kernelement van deze 
wetgeving moeten zijn; wijst erop dat de 
VN-richtsnoeren inzake bedrijven en 
mensenrechten moeten worden 
geëerbiedigd; verzoekt de Commissie om 
actief deel te nemen aan de lopende 
onderhandelingen om een bindend VN-
instrument inzake transnationale 
ondernemingen en andere bedrijven op te 
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zetten met betrekking tot de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 252
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat het handels- en 
investeringsbeleid van de EU moet worden 
gebruikt als hefboom voor een 
verantwoord beheer van de 
toeleveringsketens, onder meer door 
ervoor te zorgen dat bedrijven de 
mensenrechten respecteren;

31. wijst erop dat effectieve passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketens 
een centraal aspect moet zijn van het 
handels- en investeringsbeleid van de EU 
opdat de mensenrechten, de 
arbeidsrechten en de milieunormen 
zouden worden gerespecteerd en de 
toegang tot de rechter zou worden 
gewaarborgd; herinnert eraan dat 
vrijwillige maatregelen grotendeels 
ondoeltreffend zijn gebleken; is 
ingenomen met de verbintenissen van de 
Commissie om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen tegen 2021;

Or. en

Amendement 253
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. wijst erop dat het handels- en 
investeringsbeleid van de EU moet worden 
gebruikt als hefboom voor een 
verantwoord beheer van de 
toeleveringsketens, onder meer door ervoor 
te zorgen dat bedrijven de mensenrechten 

31. wijst erop dat het handels- en 
investeringsbeleid van de EU moet worden 
gebruikt als hefboom voor een 
verantwoord beheer van de 
toeleveringsketens, onder meer door ervoor 
te zorgen dat bedrijven de mensenrechten 
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respecteren; respecteren, en is ingenomen met de 
verklaringen van voorzitter Von der Leyen 
en commissaris Reynders over de 
voorstelling van een 
wetgevingsinstrument inzake passende 
zorgvuldigheid in 2021;

Or. en

Amendement 254
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is bezorgd over de voortdurende 
uitbreiding van arbitragemechanismen 
tussen investeerders en staten via 
investeringsovereenkomsten; herinnert 
eraan dat dergelijke parallelle 
rechtsstelsels zijn opgezet om de belangen 
en rechten van bedrijven te verbeteren, 
maar niet hun plichten en 
verantwoordelijkheden, en de 
beleidsruimte van staten en hun legitieme 
recht om regelgeving uit te werken in het 
gedrang kunnen brengen; stelt aan de 
kaak dat advocatenkantoren advies zijn 
beginnen promoten over hoe buitenlandse 
investeerders arbitragezaken kunnen 
starten naar aanleiding van 
regeringsmaatregelen in verband met 
COVID; roept op tot een permanent 
moratorium op alle arbitragevorderingen 
met betrekking tot maatregelen die gericht 
zijn op de gezondheids-, economische en 
sociale dimensie van de pandemie en haar 
effecten;

Or. en

Amendement 255
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt om opnieuw 
onderhandelingen te lanceren met het oog 
op een overeenkomst inzake 
milieugoederen en roept de Commissie 
ertoe op om eenzijdige wijzigingen voor te 
stellen van de tarieven voor groene 
goederen indien kan worden vastgesteld 
dat zij bijdragen aan het bereiken van de 
streefcijfers van de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 256
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. stelt dat het een voorwaarde moet 
zijn voor de opening van 
onderhandelingen dat potentiële 
partnerlanden de rechtsstaat eerbiedigen, 
en de democratische beginselen zoals 
vastgesteld in de essentiële documenten 
van de VN en in artikel 21 van het 
Verdrag, en dat zij de Overeenkomst van 
Parijs te goeder trouw uitvoeren;

Or. en

Amendement 257
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. is, gelet op de overeenkomst inzake 
taxonomie, waarin de criteria zijn 
vastgesteld op basis waarvan 
investeringen als “duurzaam” kunnen 
worden aangemerkt, van mening dat 
omwille van de samenhang van het 
interne en het externe optreden van de EU 
alleen duurzame investeringen mogen 
worden beschermd in IPA’s;

Or. en

Amendement 258
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 quater. verzoekt om de externe 
dimensie van de initiatieven inzake de 
circulaire economie1 bis meer aandacht te 
geven in onze betrekkingen met derde 
landen door regelgevingssamenwerking 
en dialoog;
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0098&from=NL

Or. en

Amendement 259
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 quinquies. spoort de EU en haar 
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lidstaten ertoe aan een samenhangend 
wetgevingskader na te streven tot 
vaststelling van verplichte voorschriften 
inzake passende zorgvuldigheid voor 
bedrijven1 bis en is ingenomen met de 
aanmoedigende verklaringen daaromtrent 
van de commissaris voor Handel, Phil 
Hogan; verzoekt de Commissie om ervoor 
te zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten 
en IPA’s het nieuwe kader ondersteunen 
door klachtenmechanismen in te voeren 
en nationale en lokale overheden aan te 
moedigen om die mechanismen te 
ondersteunen;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/B-8-2018-0443_NL.pdf

Or. en

Amendement 260
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 sexies. is van mening dat de 
handelsdimensie van de COP15 van het 
VN-verdrag inzake biologische diversiteit 
volledig in aanmerking moet worden 
genomen; herinnert aan zijn resolutie van 
16 januari 20201 bis, waarin het er bij de 
Commissie en de lidstaten op aandrong 
om met name via hun instrumenten voor 
extern optreden, zoals het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI), 
actief samen te werken met derde landen 
om streefcijfers te bevorderen en vast te 
leggen voor de bescherming en het 
behoud en herstel van biodiversiteit, met 
name in alle multilaterale en 
handelsovereenkomsten, en om 
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maatregelen vast te stellen tegen niet-
naleving; verzoekt de Commissie bijgevolg 
om afdwingbare hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling op te 
nemen in alle toekomstige 
handelsovereenkomsten;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0015_NL.pdf

Or. en

Amendement 261
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Kopje 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Gendermainstreaming

Or. en

Amendement 262
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 septies. herinnert eraan dat de 
Commissie en de lidstaten volgens 
artikel 10 VWEU en SDG 5 verplicht zijn 
discriminatie op basis van gender te 
bestrijden en de positie van alle vrouwen 
en meisjes te verbeteren; is van mening 
dat deze horizontale doelstelling ook in 
het handelsbeleid moet gelden; herinnert 
aan de Verklaring van Buenos Aires die 
in 2017 werd ondertekend; onderstreept 
het belang van de toolkit die door 
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UNCTAD is ontwikkeld om 
genderbewuste ex-ante-evaluaties van 
handelsbeleid uit te voeren; verzoekt om 
in de effectbeoordelingen rekening te 
houden met de gevolgen van het 
handelsbeleid van de EU op de 
onbezoldigde huishoudelijke activiteiten 
van vrouwen;

Or. en

Amendement 263
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 octies. neemt er nota van dat de 26 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die 
vanaf juni 2017 zijn uitgevoerd geen 
specifieke statistieken omvatten over 
handel en gender en dat het 
uitvoeringsverslag van 2018 ook geen 
gegevens verstrekt;

Or. en

Amendement 264
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 nonies. vraagt dat de EU er bij 
haar economische partners op zou 
aandringen om naast de gebruikelijke 
fundamentele IAO-verdragen ook 
Verdrag 189 over huishoudelijk 
personeel, Verdrag 156 over werknemers 
met gezinsverantwoordelijkheid en 
Verdrag 190 over geweld en intimidatie te 



AM\1206259NL.docx 145/172 PE652.533v01-00

NL

ratificeren en toe te passen;

Or. en

Amendement 265
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 decies. verzoekt de Commissie om 
te zorgen voor een genderevenwichtige 
samenstelling van interne adviesgroepen, 
voor de oprichting van een commissie 
inzake Handel en Gender om de 
tekortkomingen aan te duiden en, zoals 
het geval is in de vrijhandelsovereenkomst 
tussen Canada en Israël, voor een 
geschillenbeslechtingsmechanisme dat 
ook van toepassing is op genderkwesties;

Or. en

Amendement 266
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme voor 
de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme voor 
de screening van buitenlandse 
investeringen niet mag worden gezien als 
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mogen zijn voor protectionisme; een instrument voor protectionisme, maar 
als middel om de strategische autonomie 
van de EU op essentiële technologische 
gebieden te behouden; kijkt uit naar een 
verslag over de tenuitvoerlegging van de 
handelsbeschermingsinstrumenten om te 
beoordelen hoe de sociale en 
milieunormen in aanmerking worden 
genomen;

Or. en

Amendement 267
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme 
voor de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 
mogen zijn voor protectionisme;

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018; 
roept de Commissie ertoe op te zorgen 
voor een effectieve handhaving van de 
handelsbeschermingsinstrumenten om de 
Europese industrie te beschermen tegen 
oneerlijke marktpraktijken en voor de 
evaluatie en versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten om ze beter af te 
stemmen op buitengewone 
omstandigheden en om het beschermen 
van de Europese industrie door effectief 
in te spelen om verstoringen van de markt 
door de handelsstromen;

Or. en

Amendement 268
Arnaud Danjean, Enikő Győri
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme 
voor de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 
mogen zijn voor protectionisme;

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en is in dit verband 
ingenomen met de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
onderstreept dat het nieuwe mechanisme 
voor de screening van buitenlandse 
investeringen gericht is op samenwerking 
en een potentiële beperking van 
buitenlandse investeringen in strategische 
sectoren teneinde de Unie en haar 
lidstaten te beschermen;

Or. en

Amendement 269
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme 
voor de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 
mogen zijn voor protectionisme;

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018; 
onderstreept dat ervoor moet worden 
gezorgd dat 
handelsbeschermingsinstrumenten 
correct worden toegepast en doeltreffend 
zijn, in het bijzonder in de handelscontext 
na COVID-19, teneinde de EU-markt te 
beschermen tegen verstoringen of 
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misbruik;

Or. en

Amendement 270
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme voor 
de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 
mogen zijn voor protectionisme;

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van het 
moderniseringspakket van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen; benadrukt dat het nieuwe 
mechanisme voor de screening van 
buitenlandse investeringen nooit een 
instrument zou mogen zijn voor 
protectionisme;

Or. en

Amendement 271
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 

32. herinnert eraan dat de inspanningen 
om op regels gebaseerde handel te 
behouden een cruciale rol moeten spelen in 
onze handelsstrategie en herinnert in dit 
verband aan de goedkeuring van de 
modernisering van de 
handelsbeschermingsinstrumenten in 2018 
en het nieuwe mechanisme voor de 
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screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme voor 
de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 
mogen zijn voor protectionisme;

screening van buitenlandse investeringen; 
benadrukt dat het nieuwe mechanisme voor 
de screening van buitenlandse 
investeringen nooit een instrument zou 
mogen zijn voor onnodig protectionisme;

Or. en

Amendement 272
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. herinnert aan de aanname, in 
2018, van het nieuwe mechanisme voor de 
screening van buitenlandse investeringen; 
onderstreept dat het nieuwe mechanisme 
voor de screening van buitenlandse 
investeringen een instrument dient te zijn 
voor de aanpak van oneerlijke 
concurrentie en van praktijken die de 
veiligheid van de strategische 
productiefaciliteiten, sectoren en 
bedrijfstakken van de EU in het gedrang 
brengen; wijst erop dat het instrument een 
stuk ambitieuzer zou kunnen zijn; wijst op 
de noodzaak van een sterke screening en 
samenwerking in de context na COVID-
19, waarin sommige strategische sectoren 
van de EU onder druk zouden kunnen 
komen te staan; verzoekt ook om het 
toepassingsgebied van het mechanisme te 
verruimen door bijzondere aandacht te 
schenken aan startende bedrijven en mkb-
bedrijven in de sector voor medisch 
onderzoek;

Or. en

Amendement 273
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. merkt op dat de regels in het kader 
van handelsovereenkomsten van de EU 
effectief dienen te worden gehandhaafd 
om hun doeltreffendheid te verzekeren en 
marktverstoringen aan te pakken; wijst op 
de urgentie van deze kwestie en is 
ingenomen met het voorstel van de 
Europese Commissie om de 
handhavingsverordening te wijzigen, 
teneinde de instrumenten van de Unie 
inzake naleving en afdwingbaarheid van 
handelsregels te versterken; wijst erop dat 
sancties alleen mogen worden gebruikt als 
laatste redmiddel, aangezien zij 
ondoeltreffend zijn gebleken; verzoekt de 
Europese Commissie om de rol van de 
voorgestelde hoofd handhaving voor de 
handel nader te verduidelijken;

Or. en

Amendement 274
Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie van de aanstelling, 
begin 2020, van een hoofd handhaving 
voor de handel (CTEO) die de naleving 
van de handelsovereenkomsten van de EU 
moet bewaken en verbeteren, en 
onderstreept dat deze nieuwe functie 
gericht moet zijn op de tenuitvoerlegging 
en handhaving van onze 
handelsovereenkomsten, voor inbreuken 
op zowel de markttoegang als de 
verbintenissen op het gebied van handel 
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en duurzame ontwikkeling; roept de 
Commissie ertoe op om deze rol nader toe 
te lichten;

Or. en

Amendement 275
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Raad om snel en vlot 
tot een akkoord te komen over het 
internationale instrument voor 
overheidsopdrachten teneinde 
marktdeelnemers uit de EU 
rechtszekerheid, wederkerigheid en 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
bieden; verzoekt om een algemene 
catalogus van essentiële nooduitrusting 
voor de gezondheidszorg op te nemen om 
toekomstig misbruik door aanbieders uit 
derde landen in de internationale handel 
tijdens een mondiale pandemie te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 276
Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. wijst erop dat er in alle lidstaten 
passende mechanismen voor het screenen 
van investeringen moeten zijn om te 
beschermen tegen risico’s aangaande de 
veiligheid en de openbare orde; spoort de 
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lidstaten die nog niet over dergelijke 
screeningmechanismen beschikken ertoe 
aan om tijdelijke oplossingen in te voeren 
en vraagt de Commissie om dergelijke 
inspanningen actief te ondersteunen;

Or. en

Amendement 277
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. merkt op dat de markten voor 
overheidsopdrachten van de Unie de 
meest open markten ter wereld zijn en dat 
bepaalde derde landen bijzonder beperkte 
toegang hebben tot markten voor 
overheidsopdrachten; wijst op het belang 
van de bevordering van wederkerigheid en 
wederzijdse voordelen op het gebied van 
markttoegang en overheidsopdrachten ten 
gunste van Europese ondernemingen;

Or. en

Amendement 278
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie om bij het 
bevorderen van een vrij, open en op regels 
gebaseerd handelsbeleid de bestaande 
handelsbeschermingsinstrumenten te 
gebruiken wanneer dat nodig is en waar 
nodig nieuwe beschermingsinstrumenten 
te ontwikkelen om Europese bedrijven te 
beschermen tegen oneerlijke en vijandige 
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maatregelen;

Or. en

Amendement 279
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de lopende 
plurilaterale onderhandelingen over 
belangrijke aspecten van de handel in 
diensten, met name over binnenlandse 
regelgeving voor diensten, over het 
faciliteren van investeringen; merkt op dat 
een commerciële aanwezigheid in een 
derde land de dominante 
dienstverleningsvorm is voor 
handelsdiensten en elektronische handel;

33. neemt nota van de lopende 
plurilaterale onderhandelingen over 
belangrijke aspecten van de handel in 
diensten, met name over binnenlandse 
regelgeving voor diensten, over het 
faciliteren van investeringen; merkt op dat 
een commerciële aanwezigheid in een 
derde land de dominante 
dienstverleningsvorm is voor 
handelsdiensten en elektronische handel;

Or. en

Amendement 280
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de lopende 
plurilaterale onderhandelingen over 
belangrijke aspecten van de handel in 
diensten, met name over binnenlandse 
regelgeving voor diensten, over het 
faciliteren van investeringen; merkt op dat 
een commerciële aanwezigheid in een 
derde land de dominante 
dienstverleningsvorm is voor 
handelsdiensten en elektronische handel;

33. neemt nota van de lopende 
onderhandelingen over een gezamenlijk 
initiatief van de WTO-leden op het gebied 
van elektronische handel, binnenlandse 
regelgeving voor diensten en het faciliteren 
van investeringen; eist meer gedetailleerde 
informatie van de Commissie aan het 
Parlement en aan de bevolking met 
betrekking tot de stand van zaken in deze 
onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 281
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat het aandeel van de 
handel in diensten wordt onderschat in het 
totaalbeeld van de handel; benadrukt dat de 
EU veruit de grootste exporteur van 
diensten ter wereld is en dat diensten goed 
zijn voor ongeveer 70 % van het bruto 
binnenlands product (bbp) van de EU;

34. wijst erop dat het aandeel van de 
handel in diensten wordt onderschat in het 
totaalbeeld van de handel; benadrukt dat de 
EU veruit de grootste exporteur van 
diensten ter wereld is en dat diensten goed 
zijn voor ongeveer 70% van het bruto 
binnenlands product (bbp) van de EU; 
onderstreept met name de relatieve 
veerkracht van de handel in diensten 
tijdens de COVID-19-crisis en 
onderstreept de rol ervan in het 
economische herstel in Europa;

Or. en

Amendement 282
Jordi Cañas, Urmas Paet, Samira Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat het aandeel van de 
handel in diensten wordt onderschat in 
het totaalbeeld van de handel; benadrukt 
dat de EU veruit de grootste exporteur van 
diensten ter wereld is en dat diensten goed 
zijn voor ongeveer 70 % van het bruto 
binnenlands product (bbp) van de EU;

34. benadrukt dat de EU veruit de 
grootste exporteur van diensten ter wereld 
is en dat diensten goed zijn voor ongeveer 
70 % van het bruto binnenlands product 
(bbp) van de EU;

Or. en

Amendement 283
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Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. steunt de gezamenlijke verklaring 
van de WTO over elektronische handel met 
het oog op mondiale regels inzake 
elektronische handel; roept op tot openheid 
voor een zinvol resultaat om de 
grensoverschrijdende stroom van gegevens 
te bevorderen en ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen met behulp van 
elektronische middelen aan te pakken, met 
volledige inachtneming van het recht van 
de EU op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
de algemene verordening 
gegevensbescherming (GDPR)9, en 
gebruik te maken van de in de 
onderhandelingsrichtlijnen geboden 
flexibiliteit;

35. neemt nota van de initiatieven met 
betrekking tot een gezamenlijke verklaring 
van de WTO over elektronische handel met 
het oog op mondiale regels inzake 
elektronische handel; roept op tot openheid 
voor een zinvol resultaat om de 
grensoverschrijdende stroom van gegevens 
te bevorderen en ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen met behulp van 
elektronische middelen aan te pakken, met 
volledige inachtneming van de algemene 
verordening gegevensbescherming 
(GDPR)9 van de EU; verzoekt de 
Commissie om, gelet op het feit dat de 
digitale economie sterk geconcentreerd is 
in de Verenigde Staten en in China9 bis, de 
samenwerking tussen de EU en 
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse 
landen te versterken;

_________________ _________________
9 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 9 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.

9 bis De Verenigde Staten en China zijn 
goed voor 75 % van alle octrooien met 
betrekking tot blockchaintechnologieën, 
50 % van de mondiale uitgaven aan het 
Internet der dingen (IoT), meer dan 75 % 
van de markt voor cloud computing en 
wel 90 % van de marktkapitalisatiewaarde 
van de 70 grootste digitale 
platformbedrijven ter wereld (UNCTAD-
verslag over de digitale economie, 2019).

Or. en

Amendement 284
Luke Ming Flanagan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. steunt de gezamenlijke verklaring 
van de WTO over elektronische handel met 
het oog op mondiale regels inzake 
elektronische handel; roept op tot openheid 
voor een zinvol resultaat om de 
grensoverschrijdende stroom van gegevens 
te bevorderen en ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen met behulp van 
elektronische middelen aan te pakken, met 
volledige inachtneming van het recht van 
de EU op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming (GDPR)9, en 
gebruik te maken van de in de 
onderhandelingsrichtlijnen geboden 
flexibiliteit;

35. steunt de gezamenlijke verklaring 
van de WTO over elektronische handel met 
het oog op mondiale regels inzake 
elektronische handel maar deelt de 
bezorgdheid over de gevolgen van de 
ontwikkeling van de elektronische handel 
voor de werkgelegenheid en de 
onafhankelijke detailhandel; roept op tot 
openheid voor een zinvol resultaat om de 
grensoverschrijdende stroom van gegevens 
te bevorderen en ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen met behulp van 
elektronische middelen aan te pakken, met 
volledige inachtneming van het recht van 
de EU op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming (GDPR)9, en 
gebruik te maken van de in de 
onderhandelingsrichtlijnen geboden 
flexibiliteit;

_________________ _________________
9 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 9 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 285
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. onderstreept dat de internationale 
herstelinspanningen moeten worden 
bevorderd via open en eerlijke handel, 
onder meer via digitale handel, waarvoor 
een permanent moratorium op 
douanerechten op elektronische 
verzendingen nodig is, evenals 
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vooruitgang in de WTO-
onderhandelingen over elektronische 
handel;

Or. en

Amendement 286
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is ingenomen met het feit dat deze 
onderhandelingen een groot aantal WTO-
leden bijeenbrengen en verzoekt om ze zo 
open en inclusief mogelijk te houden;

Or. en

Amendement 287
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž, 
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. onderstreept dat buitenlandse 
directe investeringen in de EU en de 
overname van gezondheids- en andere 
essentiële infrastructuur door 
buitenlandse investeerders de 
inspanningen van de EU om de COVID-
19-pandemie in Europa aan te pakken 
zouden kunnen schaden; is in dat verband 
ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over richtsnoeren voor de 
lidstaten betreffende de toepassing van de 
verordening screening BDI; dringt er bij 
de lidstaten die nog geen 
screeningmechanisme hebben vastgesteld 
op aan dat dringend te doen; verzoekt de 
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lidstaten voorts om alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken om ervoor te 
zorgen dat er effectieve mechanismen 
worden toegepast om potentiële 
investeringen en overnamen te beoordelen 
met betrekking tot bedreigingen voor 
kritieke gezondheidsinfrastructuur in de 
EU, en om waar nodig risicobeperkende 
of blokkerende maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 288
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 
30 % van de goederenuitvoer van de EU 
voor zijn rekening neemt; steunt het idee 
dat een specifiek hoofdstuk over het mkb 
deel moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan en de overeenkomst tussen de 
EU en Mexico, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven; 
verzoekt de Commissie haar inspanningen 
ter ondersteuning van mkmo's voort te 
zetten, met bijzondere aandacht en 
maatregelen voor mkmo's die in handen 
van vrouwen zijn; verzoekt de EU en haar 
lidstaten bij de oprichting van uitvoer-
helpdesks bijzondere aandacht te 
schenken aan de bijzondere 
omstandigheden van door vrouwen 
geleide mkmo's, gebruik te maken van de 
mogelijkheden die 
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vrijhandelsovereenkomsten bieden, en 
diensten, technologieën en infrastructuur 
(zoals internettoegang) te versterken die 
bijzonder belangrijk zijn voor de 
economische emancipatie van vrouwen en 
door vrouwen geleide mkmo's; verzoekt de 
Commissie om partnerschappen te helpen 
opzetten tussen vrouwelijke ondernemers 
in de EU en hun tegenhangers in 
ontwikkelingslanden1 bis;
_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 maart 2018 over gendergelijkheid 
in de handelsverdragen van de EU 
(2017/2015(INI))).

Or. en

Amendement 289
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
zijn rekening neemt en dat desalniettemin 
slechts 5 % van de mkb-bedrijven 
internationaal actief is, wat betekent dat 
een grote meerderheid van deze bedrijven 
afhankelijk is van het dynamisme van de 
interne markt en vanwege de 
liberaliseringsagenda wordt 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie van internationale bedrijven; 
steunt het idee dat een specifiek hoofdstuk 
over het mkb deel moet uitmaken van alle 
voorgestelde vrijhandelsovereenkomsten, 
zoals dat gedaan is in de overeenkomst 
tussen de EU en Japan, en dat zulke 
hoofdstukken moeten worden toegevoegd 
bij de herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
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het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

Or. en

Amendement 290
Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals het 
geval is voor de gemoderniseerde 
overeenkomst met Mexico; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

Or. en

Amendement 291
Luke Ming Flanagan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
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zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
overheidsopdrachten ruim openstellen 
voor bedrijven bijzonder problematisch 
kan zijn voor echte kmo’s, zowel in de EU 
als in derde landen;

Or. en

Amendement 292
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de goederenuitvoer van de EU voor 
zijn rekening neemt; steunt het idee dat een 
specifiek hoofdstuk over het mkb deel 
moet uitmaken van alle voorgestelde 
vrijhandelsovereenkomsten, zoals dat 
gedaan is in de overeenkomst tussen de EU 
en Japan, en dat zulke hoofdstukken 
moeten worden toegevoegd bij de 
herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder problematisch zijn voor 
kmo’s die zich het extra werk om deze te 
boven te komen niet kunnen veroorloven;

36. wijst erop dat het mkb ongeveer 30 
% van de waarde van goederenuitvoer van 
de EU voor zijn rekening neemt en meer 
dan 80 % uitmaakt van alle Europese 
ondernemingen die goederen uitvoeren; 
steunt het idee dat een specifiek hoofdstuk 
over het mkb deel moet uitmaken van alle 
voorgestelde vrijhandelsovereenkomsten, 
zoals dat gedaan is in de overeenkomst 
tussen de EU en Japan, en dat zulke 
hoofdstukken moeten worden toegevoegd 
bij de herziening van bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst erop dat 
handelsbelemmeringen en bureaucratie in 
het bijzonder belastend zijn voor kmo’s;

Or. en

Amendement 293
Enikő Győri, Arnaud Danjean
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om na te gaan welke gevolgen 
haar handelsbeleid heeft op kmo's, 
aangezien deze een essentiële rol spelen in 
de internationale handel; wijst erop dat 
kmo’s vanwege hun omvang en beperkte 
middelen onevenredig te lijden hebben 
onder administratieve kosten en 
bureaucratische rompslomp;

Or. en

Amendement 294
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de regeringen van de lidstaten om 
nauw samen te werken met de 
bedrijfswereld, om er alles aan te doen om 
het bewustzijn te vergroten en de 
handelsovereenkomsten van de EU te 
promoten onder kmo’s;

Or. en

Amendement 295
Enikő Győri, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. verzoekt de Commissie om kmo’s 
te helpen om de concurrentie het hoofd te 



AM\1206259NL.docx 163/172 PE652.533v01-00

NL

bieden en om toegang te krijgen tot 
buitenlandse markten door 
gebruiksvriendelijke, actuele en 
praktische informatie te verstrekken over 
het handelsbeleid en in het bijzonder over 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 296
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie het gebruik 
van en het inzicht in de oorsprongsregels 
voor het mkb makkelijker te maken; 
herinnert de Commissie aan haar 
doelstelling om begin 2020 een specifiek 
instrument voor zelfbeoordeling voor de 
oorsprongsregels voor het mkb op te 
starten op het Access2Market platform, 
waarmee bedrijven kunnen berekenen of 
een product kan profiteren van een 
bepaalde handelsovereenkomst van de EU, 
zoals dat onder woorden is gebracht in de 
brief van 13 november 2019 van de leden 
van de Commissie internationale handel 
van het Parlement aan de voormalige 
commissaris voor Handel, Cecilia 
Malmström, om de benuttingsgraad van de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU te 
verbeteren bij het mkb, die lager ligt dan 
het gemiddelde, en om ervoor te zorgen dat 
kmo’s uiteindelijk alle voordelen van de 
handelsovereenkomsten genieten;

37. verzoekt de Commissie om, samen 
met de lidstaten en de ondernemingen, het 
gebruik van en het inzicht in de 
oorsprongsregels voor het mkb makkelijker 
te maken; herinnert de Commissie aan haar 
doelstelling om begin 2020 een specifiek 
instrument voor zelfbeoordeling voor de 
oorsprongsregels voor het mkb op te 
starten op het Access2Market platform, om 
bedrijven te helpen beoordelen of een 
product kan profiteren van preferenties in 
het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst van de EU, om de 
benuttingsgraad van de preferenties in het 
kader van handelsovereenkomsten van de 
EU te verbeteren bij het mkb, en om ervoor 
te zorgen dat kmo’s uiteindelijk alle 
voordelen van de handelsovereenkomsten 
genieten;

Or. en

Amendement 297
Saskia Bricmont
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is ingenomen met de ambitie van 
de Commissie om bij het opstellen van 
nieuwe wet- en regelgeving het beginsel 
van “een erbij, een eraf” in te voeren om 
de administratieve rompslomp te 
verminderen; dringt echter aan op meer 
duidelijkheid over de manier waarop de 
Commissie hieraan zal werken met 
betrekking tot handelsbeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 298
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is ingenomen met de ambitie van 
de Commissie om bij het opstellen van 
nieuwe wet- en regelgeving het beginsel 
van “een erbij, een eraf” in te voeren om 
de administratieve rompslomp te 
verminderen; dringt echter aan op meer 
duidelijkheid over de manier waarop de 
Commissie hieraan zal werken met 
betrekking tot handelsbeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 299
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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38 bis. Effecten van COVID-19 op de 
handel
betreurt de ernstige effecten van COVID-
19 en de daaropvolgende lockdown van 
economieën op de mondiale handel, 
aangezien zowel de invoer naar als de 
uitvoer uit de EU werd beperkt, waardoor 
waardeketens werden onderbroken en 
stilgelegd; is van mening dat de EU en 
haar lidstaten snel moeten optreden om 
het handelsbeleid als instrument te 
gebruiken om de mondiale economieën te 
herstellen en het risico op een recessie te 
beperken; is er ten stelligste van overtuigd 
dat de EU een open, op regels gebaseerde 
handel moet verzekeren in tijden van 
crisis en maatregelen die de handel 
beperken en/of verstoren moet vermijden, 
en soortgelijke maatregelen van derde 
landen ook moet tegengaan; wijst erop dat 
dit alles moet worden opgenomen in de 
geplande evaluatie van het handelsbeleid 
van de EU in 2020;
gelooft sterk in de bevorderende rol van 
samenwerking op internationaal, 
multilateraal, plurilateraal en bilateraal 
niveau; wijst er daarom op dat de 
Wereldhandelsorganisatie moet worden 
hervormd en versterkt, waarbij 
vorderingen moeten worden gemaakt bij 
de huidige onderhandelingen en de 
onderhandelingen meer specifiek moeten 
worden vernieuwd met het oog op de 
snelle sluiting van een plurilaterale 
overeenkomst inzake het vrije verkeer van 
medische uitrusting (zero for zero), om zo 
het potentieel waar te maken van een 
ander en hoger niveau van trans-
Atlantische handelsbetrekkingen met de 
VS, waarbij handelsovereenkomsten 
moeten worden gezien als een manier om 
bedrijven te helpen om hun bronnen te 
diversifiëren;
onderstreept dat de EU open 
handelsstromen en duurzame mondiale 
waardeketens moet verzekeren en zich dus 
moet onthouden van uitvoerbeperkingen, 
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bijvoorbeeld op persoonlijke 
beschermingsmiddelen (pbm’s), waarvoor 
de EU afhankelijk is van handelspartners 
in derde landen; dringt er bij de lidstaten 
die de stroom van kritieke goederen naar 
de interne markt beperken op aan om hun 
uitvoerbeperkingen onmiddellijk op te 
heffen, en dringt er bij de Commissie op 
aan om een beleid van nultolerantie te 
hanteren met betrekking tot dergelijke 
inbreuken op de regels van de interne 
markt; is van mening dat de EU 
zorgvuldig te werk moet gaan om kritieke 
sectoren en kwetsbaarheden in de 
samenleving te beoordelen en te 
identificeren waarvoor de Unie haar 
aanvoer van producten moet veiligstellen, 
en dat zij in het handelsbeleid effectieve 
en evenredige oplossingen moet 
nastreven;

Or. en

Amendement 300
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. onderstreept dat 
klimaatverandering en het aanhoudende 
biodiversiteitsverlies in de toekomst tot 
meer pandemieën zullen leiden vanwege 
de wijziging van ecosystemen, resistentere 
virussen en de vrijgave van oude virussen 
die gevangen zitten in de permafrost en in 
bevroren gebieden; verzoekt de 
Commissie om na te gaan hoe het 
handelsbeleid dergelijke fenomenen in de 
hand werkt en om voorstellen te doen om 
dit probleem aan te pakken, in het 
bijzonder door te zorgen voor een follow-
up van de studie inzake methodologieën 
en indicatoren om de effecten van 
handelsliberalisering op de biodiversiteit 
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te beoordelen, die is opgesteld op verzoek 
van de Commissie zelf; verzoekt de 
Commissie om de 
regelgevingssamenwerking en dialoog 
waarin is voorzien in 
vrijhandelsovereenkomsten te gebruiken 
om strikte Europese SPS-normen en 
normen inzake dierenwelzijn te 
bevorderen om het risico op toekomstige 
epidemieën en pandemieën te beperken; 
vraagt om de handel in dergelijke dieren 
en de handel uit onveilige landen in 
tussentijd te verbieden in de EU;

Or. en

Amendement 301
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is ingenomen met het feit dat de 
uitvoerbeperkingen op pbm’s die tussen 
15 maart en 25 mei 2020 van kracht 
waren, op gerichte, evenredige, 
transparante en tijdelijke wijze werden 
ingevoerd door de Commissie;

Or. en

Amendement 302
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. verzoekt de WTO-leden om het 
concept van een niet-tegensprekelijke of 
“groen licht”-subsidie in de zin van 
artikel 8 van de WTO-overeenkomst 
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inzake subsidies en compenserende 
maatregelen hetzij formeel, hetzij 
informeel opnieuw in te voeren voor alle 
subsidies aan bedrijven die medische 
uitrusting, producten, 
ontsmettingsmiddelen en andere goederen 
produceren die worden gebruikt ter 
bestrijding van pandemieën en voor 
onderzoek naar vaccins tegen of 
geneesmiddelen ter behandeling van de 
virussen;

Or. en

Amendement 303
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 quater. verzoekt de landen van de 
G-20 om zich ertoe te verbinden nieuw 
ontdekte vaccins, werkzame 
geneesmiddelen en geoctrooieerde 
medische hulpmiddelen tegen redelijke 
kosten beschikbaar te stellen over de hele 
wereld, hetzij via verplichte licenties, 
hetzij via andere alternatieven voor 
monopolies in het kader van traditionele 
bescherming van intellectueel eigendom;

Or. en

Amendement 304
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 quinquies. wijst erop dat pandemieën 
en klimaatverandering de mondiale 
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waardeketens dreigen te verstoren en een 
grote bron van kwetsbaarheid zijn, niet 
alleen voor de betrokken bedrijven maar 
ook voor de nationale economieën en de 
wereldeconomie; verzoekt de Commissie 
om, aangezien deze fenomenen alleen 
maar zullen toenemen in omvang, een 
witboek te lanceren waarin wordt verkend 
of en hoe economische activiteiten in de 
EU kunnen worden verplaatst, zonder te 
vervallen in protectionisme, en in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal;

Or. en

Amendement 305
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 sexies. onderstreept de specifieke 
zwakke plekken van ontwikkelingslanden 
die niet in staat zijn om met dergelijke 
pandemieën om te gaan vanwege hun 
beperkte openbare gezondheidszorg, 
vanwege het feit dat zij geen producenten 
van medische hulpmiddelen en 
apparatuur hebben en vanwege de talrijke 
(niet-)tarifaire handelsbelemmeringen;

Or. en

Amendement 306
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is er sterk van overtuigd dat de 
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huidige COVID-19-pandemie en de 
gevolgen ervan voor de handel grondig 
moeten worden geanalyseerd en tot een 
bijzonder rigoureus proces van 
leereffecten moeten leiden; onderstreept 
dat de structurele afhankelijkheid op 
sommige vlakken die tijdens de crisis werd 
blootgelegd, met name in de medische 
sector, de gezondheidszorg en de 
farmaceutische sector, tot een grondige 
herbeoordeling van de Europese strategie 
op dat gebied dient te leiden, gelet op de 
noodzaak van Europese strategische 
autonomie; is van mening dat 
diversifiëring van de toeleveringsketens 
voor medische producten absoluut 
noodzakelijk is om deze autonomie te 
versterken, maar dat andere 
mogelijkheden niet principieel mogen 
worden uitgesloten en op pragmatische 
wijze moeten worden overwogen, zoals de 
verplaatsing van bepaalde activiteiten in 
Europa, voor zover dat economisch en 
technisch haalbaar is.

Or. en

Amendement 307
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Karin 
Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is overtuigd van het belang van het 
opnemen van genderbepalingen in 
vrijhandelsovereenkomsten, in het 
bijzonder om gendergelijkheid te 
bevorderen; dringt erop aan op de 
economische positie van vrouwen in derde 
landen te versterken en verzoekt de 
Europese Commissie om de uitbuiting van 
vrouwen te bestrijden;

Or. en
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Amendement 308
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. is van mening dat 
handelsovereenkomsten vectoren dienen 
te worden om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen en de 
levensomstandigheden van vrouwen in 
alle sectoren die onder de Europese 
vrijhandelsovereenkomsten vallen te 
verbeteren, met name op het gebied van 
gelijke lonen; merkt op dat vrouwen 
minder dan twee vijfde van de voordelen 
van vrijhandelsovereenkomsten 
ontvangen, wat de gecreëerde 
werkgelegenheid betreft; wijst erop dat 
naar gender uitgesplitste gegevens moeten 
worden verzameld om de nodige 
bepalingen op te stellen om de positie van 
vrouwen te versterken en de vorderingen 
van vrouwen te bewaken;

Or. en

Amendement 309
Jordi Cañas, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Samira 
Rafaela, Karin Karlsbro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 quater. is ingenomen met de 
opname van genderaspecten bij de 
modernisering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Chili en met de aanbevelingen inzake 
gender en handel van de gezamenlijke 
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commissie EU-Canada, waarin een 
platform wordt opgezet dat meer inzicht 
kan verschaffen in hoe 
handelsovereenkomsten kunnen 
bijdragen aan gendergelijkheid.

Or. en


