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Amendement 1
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat het van belang is de 
industriestrategie van de EU aan te 
passen aan het nieuwe economische 
scenario na de uitbraak van COVID-19 
gezien de schadelijke effecten daarvan op 
het concurrentievermogen en de 
strategische autonomie van de EU; wijst 
erop dat er een effectieve oplossing moet 
worden gevonden om de huidige 
oneerlijke handelspraktijken en de 
toenemende namaak van producten te 
verminderen die ten koste gaan de 
productiviteit van EU-bedrijven op de 
wereldmarkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. is ingenomen met de nieuwe 
industriestrategie voor Europa en met 
name de nadruk die daarin wordt gelegd 
op de waarborging van eerlijke 
concurrentie en een wereldwijd gelijk 
speelveld alsmede op de instrumenten 
waarmee de Europese industrie klaar kan 
worden voorbereid op de wereldwijde 
uitdagingen van vandaag en morgen;

Or. en
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Amendement 3
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

1. verzoekt de Commissie zich in het 
licht van de huidige crisis te concentreren 
op kmo’s als de ruggengraat van onze 
economie om het economisch herstel en 
het concurrentievermogen van de EU te 
bevorderen; neemt kennis van de 
initiatieven die door de Commissie zijn 
genomen ter ondersteuning van de toegang 
van Europese kmo’s tot internationale 
markten; benadrukt echter dat kmo’s aan te 
veel regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten; benadrukt derhalve het 
belang van verdere verbetering van het 
ondernemingsklimaat in de EU, namelijk 
door de toegang tot financiering te 
vereenvoudigen; onderstreept dat 
terugdringing van de administratieve 
rompslomp en vermindering van de 
bureaucratische last een prioriteit moeten 
blijven en dat rechtszekerheid, op feiten 
gebaseerd beleid, alsook beoordelingen 
van de effecten en kostenefficiëntie 
gegarandeerd moeten worden voordat 
nieuwe EU-regelgeving wordt ingevoerd; 
herinnert de Commissie aan het “one in, 
one out”-beginsel; wijst in dit verband op 
het belang van doeltreffende 
communicatie- en 
bewustmakingscampagnes; is ingenomen 
met de doelstelling van de Commissie om 
begin 2020 een specifiek instrument voor 
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zelfbeoordeling voor de oorsprongsregels 
voor kmo’s op te starten op het 
Access2Market platform, met behulp 
waarvan bedrijven kunnen bepalen of een 
product kan profiteren van een bepaalde 
handelsovereenkomst van de EU, om te 
bevorderen dat kmo’s gebruikmaken van 
preferenties uit hoofde van EU-
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 4
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
pleit ervoor in alle toekomstige 
handelsovereenkomsten een afzonderlijk 
hoofdstuk over kmo’s op te nemen om 
ervoor te zorgen dat kmo’s ten volle de 
vruchten plukken van de verworven 
markttoegang; verzoekt de Commissie 
voorts nationale en regionale 
exportagentschappen te ondersteunen bij 
hun inspanningen om kmo’s in de 
gelegenheid te stellen om 
handelsovereenkomsten zo goed mogelijk 
te benutten; wijst in dit verband op de 
nieuwe rol en activiteiten van de Chief 
Trade Enforcement Officer, benadrukt 
echter dat kmo’s aan te veel regels en 
lasten worden onderworpen, alsook aan 
buitensporige bureaucratie; beklemtoont 
dat kmo’s concurrentienadeel ondervinden 
wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
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uitvoermarkten;

Or. en

Amendement 5
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten; benadrukt voorts dat de 
Europese Green Deal een onevenredig 
grote aanvullende financiële last vormt 
voor kmo’s en de industrie, waardoor de 
wereldwijde concurrentie wordt verstoord 
en hun voortbestaan als bedrijf ernstig 
wordt bedreigd, mede als gevolg van de 
COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 6
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie en 
daarbij onvoldoende worden 
geïnformeerd; beklemtoont dat kmo’s 
concurrentienadeel ondervinden wanneer 
ze investeren in klimaatneutraliteit om te 
voldoen aan de Green Deal en tegelijkertijd 
hun concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten; pleit in dit verband voor 
versterking van maatregelen ter 
ondersteuning van de financiering van 
kmo’s, om innovatie aan te moedigen en 
een oplossing te vinden voor de huidige 
verstoring van de wereldwijde 
waardeketens van kmo’s ten gevolge van 
de huidige uitbraak van COVID-19;

Or. en

Amendement 7
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s 
concurrentienadeel ondervinden wanneer 
ze investeren in klimaatneutraliteit om te 
voldoen aan de Green Deal en 
tegelijkertijd hun concurrentievermogen 
trachten te handhaven en proberen te 

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
erkent dat toegang tot markten in derde 
landen van wezenlijk belang is voor vele 
Europese kmo’s en dient te worden 
vereenvoudigd; is van mening dat 
vermindering van onnodige 
administratieve lasten of regeldruk van 
belang is om kmo’s te helpen profiteren 
van deze markttoegang; is van mening dat 
kmo’s een kernrol dienen te vervullen in 
de Europese Green Deal, en dat steun 
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gedijen op de uitvoermarkten; moet worden verleend om ervoor te 
zorgen dat Europese kmo’s zijn toegerust 
om een tweeledige uitdaging het hoofd te 
bieden, namelijk het bereiken van 
klimaatneutraliteit en tegelijkertijd het 
handhaven van het concurrentievermogen 
van de EU op de wereldmarkt;

Or. en

Amendement 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven 
die door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s 
concurrentienadeel ondervinden wanneer 
ze investeren in klimaatneutraliteit om te 
voldoen aan de Green Deal en 
tegelijkertijd hun concurrentievermogen 
trachten te handhaven en proberen te 
gedijen op de uitvoermarkten;

1. moedigt de Commissie aan haar 
initiatieven te versterken en te verbeteren 
om Europese kmo’s te helpen de 
belemmeringen weg te nemen die hun 
toegang tot internationale markten in de 
weg staan, onder meer door te 
onderhandelen over speciale 
hoofdstukken in handelsovereenkomsten; 
vraagt de Commissie om een doeltreffende 
uitvoering van de kmo-strategie om de 
lasten en buitensporige bureaucratie voor 
onze bedrijven in het buitenland te 
verminderen en hun internationalisering 
te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven die 1. neemt kennis van de initiatieven die 
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door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels worden onderworpen, die kunnen 
leiden tot extra administratieve 
rompslomp of administratieve lasten; 
beklemtoont dat steun nodig is voor kmo’s 
die investeren in klimaatneutraliteit om te 
voldoen aan de Green Deal en op de korte 
termijn moeite hebben om hun 
concurrentievermogen te handhaven en te 
gedijen op de uitvoermarkten;

Or. en

Amendement 10
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale markten; 
benadrukt echter dat kmo’s aan te veel 
regels en lasten worden onderworpen, 
alsook aan buitensporige bureaucratie; 
beklemtoont dat kmo’s concurrentienadeel 
ondervinden wanneer ze investeren in 
klimaatneutraliteit om te voldoen aan de 
Green Deal en tegelijkertijd hun 
concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

1. neemt kennis van de initiatieven die 
door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale 
markten; pleit voor een hervorming van 
onze regelgeving inzake staatssteun om 
substantiëlere subsidies voor onze kmo’s 
mogelijk te maken; beklemtoont dat kmo’s 
concurrentienadeel ondervinden wanneer 
ze investeren in klimaatneutraliteit om te 
voldoen aan de Green Deal en tegelijkertijd 
hun concurrentievermogen trachten te 
handhaven en proberen te gedijen op de 
uitvoermarkten;

Or. fr

Amendement 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de initiatieven 
die door de Commissie zijn genomen ter 
ondersteuning van de toegang van 
Europese kmo’s tot internationale 
markten; benadrukt echter dat kmo’s aan 
te veel regels en lasten worden 
onderworpen, alsook aan buitensporige 
bureaucratie; beklemtoont dat kmo’s 
concurrentienadeel ondervinden wanneer 
ze investeren in klimaatneutraliteit om te 
voldoen aan de Green Deal en 
tegelijkertijd hun concurrentievermogen 
trachten te handhaven en proberen te 
gedijen op de uitvoermarkten;

1. pleit voor een allesomvattende en 
consistente industriestrategie voor de EU, 
overeenkomstig de Green Deal, om onze 
economieën op een heel nieuwe leest te 
schoeien en de veerkracht ervan te 
versterken door strategische investeringen 
ter ondersteuning van kmo’s te bundelen, 
en de kansen op werk en de vaardigheden 
te vergroten om de impact van de COVID-
crisis op werknemers, consumenten en 
gezinnen te milderen, en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen te handhaven en 
ervoor te zorgen dat zij gedijen op de 
uitvoermarkten;

Or. en

Amendement 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat het mondiale bbp 
tussen 2007 en 2017 met meer dan 70 
procent is gestegen; wijst er evenwel op 
dat uit een vergelijking tussen de toename 
in de EU met 17 procent en die in landen 
als de Verenigde Staten (60 procent), 
India (80 procent) en China (315 
procent), blijkt dat het mondiale 
concurrentievermogen van de EU al 
eerder achterbleef; merkt op dat de 
wereldhandel in 2020 door toedoen van 
COVID-19 naar verwachting met 13 tot 
32 procent zal krimpen en het bbp van de 
EU met 7,5 procent; benadrukt derhalve 
dat nu de wereldeconomie in rap tempo 
krimpt, herindustrialisering van Europa 
dringend noodzakelijk is en de EU om die 
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reden de handen ineen moet slaan om 
bedrijven en banen te redden;

Or. en

Amendement 13
Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat ons 
bedrijfsleven wordt gevraagd een actieve 
bijdrage te leveren aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Europese Green 
Deal, door investeringen in 
klimaatneutraliteit en naleving van 
nieuwe normen, maar tegelijkertijd wordt 
geacht te concurreren met bedrijven in 
derde landen die minder hoge ambities 
hebben waar het gaat om emissiereductie; 
benadrukt dat de Europese bedrijven, met 
name kmo’s, dreigen concurrentienadeel 
te ondervinden terwijl zij proberen hun 
concurrentievermogen te handhaven en te 
gedijen op de uitvoermarkten; verzoekt de 
Commissie vaart te zetten achter de 
goedkeuring van het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens;

Or. en

Amendement 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de COVID-19-
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crisis de Europese industrie zwaar heeft 
getroffen en de arbeidsmarkt bedreigt; 
verzoekt de Commissie derhalve opnieuw 
het accent te leggen op concrete acties ter 
ondersteuning van de lokale industriële 
productie en aanverwante uitvoer in 
plaats van zich te concentreren op een 
koolstofneutrale economie;

Or. en

Amendement 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie een 
krachtige holistische aanpak te hanteren 
bij haar werkzaamheden in verband met 
de nieuwe industriestrategie; beklemtoont 
dat sociale rechten, digitalisering, vervoer, 
handel en milieubeleid verweven zijn met 
de Europese industrie;

Or. en

Amendement 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt de noodzaak van een 
sterk engagement van de lidstaten voor de 
toekomst van de Europese industrie, opdat 
de EU tegen 2050 een klimaatneutraal 
continent en wereldleider wordt op het 
gebied van koolstofarme, duurzame en 
gedigitaliseerde technologieën, met 
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voorkoming van koolstoflekken; 
onderstreept dat onze ambitie voor het 
klimaat niet mag leiden tot de 
deïndustrialisering van de EU, maar er 
juist toe moet leiden dat duurzame 
oplossingen concurrerender worden en de 
kansen die de circulaire economie biedt 
toenemen; pleit voor onderzoek en 
innovatie om ervoor te zorgen dat de EU 
de noodzakelijke vaardigheden kan 
aantrekken en op die manier het mondiale 
concurrentievermogen van de EU kan 
bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vindt het verontrustend dat tal van 
industriële sectoren sedert de uitbraak van 
COVID-19, waardoor vele fabrieken de 
deuren hebben moeten sluiten, enorme 
verliezen hebben geleden en nog steeds 
lijden. wijst erop dat de wereldhandel 
naar verwachting in 2020 met 13 % tot 
32 % zal krimpen, en dat ramingen van 
het te verwachten herstel in 2021 nog 
steeds onzeker zijn;

Or. en

Amendement 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de Europese 
industrie en kmo’s inmiddels koploper 
zijn als het gaat om de groene economie 
en groene instrumenten; verzoekt de 
Commissie in dit verband de lidstaten te 
helpen om deze instrumenten en 
knowhow te exporteren teneinde op 
wereldniveau een gelijk speelveld tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. merkt op dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat er behoefte is 
aan digitale oplossingen en handels- en 
bedrijfsmodellen; is derhalve ingenomen 
met de doelstelling van de Commissie om 
te streven naar digitaal leiderschap van de 
EU, bijvoorbeeld door de WTO-
onderhandelingen over mondiale regels 
voor elektronische handel te steunen; pleit 
ervoor open te staan voor een zinvol 
resultaat van deze onderhandelingen om 
het verkeer van data over de grenzen te 
vereenvoudigen en niet-gerechtvaardigde 
handelsbarrières via elektronische weg 
aan te pakken, met volledige 
inachtneming van het EU-recht inzake de 
persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming, waaronder de 
AVG, alsmede gebruik te maken van de 
flexibiliteit die de 
onderhandelingsrichtsnoeren bieden;

Or. en



AM\1206314NL.docx 15/51 PE652.539v01-00

NL

Amendement 20
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische 
en farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. is van mening dat de EU weerbaar 
kan worden gemaakt door onze 
handelsbetrekkingen, toeleveringsketens 
en strategische voorraden te diversifiëren; 
vraagt de Commissie zich te concentreren 
op het veiligstellen van de aanvoer binnen 
Europa door, zeker in tijden van 
wereldwijde crisis, te zorgen voor 
strategische diversificatie van de 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector, de medische 
sector, de farmaceutische sector en de 
landbouwsector, en haar 
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concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven; verzoekt de 
Commissie zich in dit verband te beraden 
op de oprichting van een fonds voor 
strategische diversificatie, dat kan worden 
ingezet om een aantal van de kosten in 
verband met de diversificatie van bepaalde 
strategische toeleveringsketens te 
dekken; is evenzeer ingenomen met 
handelsovereenkomsten als manier om 
diversificatie van de waardeketens te 
vereenvoudigen en de industrie en 
productie van de EU te versterken; 
verzoekt de Commissie ambitieuze 
vrijhandelsovereenkomsten te blijven 
sluiten, waarin het accent ligt op 
waarborging van een gelijk speelveld en 
verbetering van de toegang tot de markten 
voor overheidsopdrachten; verwacht in dit 
verband de afronding van de 
vrijhandelsovereenkomsten met Australië, 
Nieuw-Zeeland en Indonesië alsook van 
de PSO met Thailand, en moedigt de 
snelle ratificatie van de 
vrijhandelsovereenkomsten met Mexico 
en Mercosur aan; stelt voor dat de 
Commissie de ambitieuze 
onderhandelingen met India en het 
verkennend onderzoek met Taiwan 
hervat; benadrukt tevens het belang van 
de opname en verdere uitwerking van 
kmo-hoofdstukken in alle 
vrijhandelsovereenkomsten als manier om 
de handel voor kmo’s te stimuleren;

Or. en

Amendement 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 2. is van mening dat de EU weerbaar 
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concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

kan worden gemaakt door onze 
handelsbetrekkingen, toeleveringsketens 
en strategische voorraden te diversifiëren; 
vraagt de Commissie zich te concentreren 
op het veiligstellen van de aanvoer binnen 
Europa door, zeker in tijden van 
wereldwijde crisis, te zorgen voor 
strategische diversificatie van de 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector, de medische 
sector, de farmaceutische sector en de 
landbouwsector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven; is 
ingenomen met handelsovereenkomsten 
als manier om diversificatie van de 
waardeketens te vereenvoudigen en de 
industrie en productie van de EU te 
versterken; verzoekt de Commissie 
ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten te 
blijven sluiten, waarin het accent ligt op 
waarborging van een gelijk speelveld en 
verbetering van de toegang tot de markten 
voor overheidsopdrachten; verwacht in dit 
verband de afronding van de 
vrijhandelsovereenkomsten met Australië, 
Nieuw-Zeeland en Indonesië alsook van 
de PSO met Thailand, en moedigt de 
snelle ratificatie van de 
vrijhandelsovereenkomsten met Mexico 
en Mercosur aan; stelt voor dat de 
Commissie de ambitieuze 
onderhandelingen met India en het 
verkennend onderzoek met Taiwan 
hervat; benadrukt tevens het belang van 
de opname en verdere uitwerking van 
kmo-hoofdstukken in alle 
vrijhandelsovereenkomsten als manier om 
de handel voor kmo’s te stimuleren;

Or. en

Amendement 23
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector, cruciale 
infrastructuur, de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven; is in dit 
opzicht ingenomen met de oprichting van 
de strategische investeringsfaciliteit die is 
voorgesteld in het herstelpakket en vraagt 
de Raad hieraan zijn steun te verlenen 
aangezien deze van wezenlijk belang is 
voor de open strategische autonomie die 
onze industrie nodig heeft;

Or. en

Amendement 24
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven; pleit voor 
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een uitzondering voor de 
gezondheidssector in Europa, te melden 
bij de WTO en op te nemen in bestaande 
en nieuwe handelsakkoorden;

Or. fr

Amendement 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. benadrukt het belang van 
diversificatie om de veerkracht van de 
waardeketens te verbeteren alsook van 
“smart reshoring”, zeker in tijden van 
wereldwijde crisis, in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector, de medische en 
farmaceutische sector, alsmede de 
grondstoffensector, om een open 
strategische autonomie tot stand te 
brengen en haar concurrentievermogen op 
de wereldmarkten te handhaven, met 
inachtneming van de behoeften van de 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit op basis van onderzoek en 
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zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

innovatie binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, strategisch 
autonoom wordt en minder afhankelijk is 
van kwetsbare toeleveringsketens in 
cruciale industriële sectoren, zoals de 
technologie- en telecommunicatiesector, de 
medische sector, de farmaceutische sector 
en de landbouwsector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

Or. en

Amendement 27
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit en de industrie te 
reorganiseren binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector, strategische-
grondstoffensector, de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

Or. en

Amendement 28
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische 
en farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. vraagt de Commissie, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, te zorgen 
voor de diversificatie van 
toeleveringsketens om de veerkracht en 
voorzieningszekerheid te verhogen door 
de afhankelijkheid van enkele landen te 
verminderen, en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten te handhaven;

Or. en

Amendement 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische 
en farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. vraagt de Commissie voorrang te 
geven aan investeringen in het kader van 
de Green Deal, de digitale agenda en 
versterking van de Europese soevereiniteit 
in strategische sectoren, met behulp van 
een samenhangende industriële strategie 
en door tegelijkertijd de toeleveringsketens 
te verkorten en te diversifiëren alsook het 
handelsbeleid op een ander spoor te 
zetten;

Or. en

Amendement 30
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om ervoor te 
zorgen dat de EU in de toekomst, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis, minder 
afhankelijk is van kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, en haar 
concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven;

2. vraagt de Commissie zich te 
concentreren op de binnenlandse 
productiviteit binnen Europa om kwetsbare 
toeleveringsketens in cruciale industriële 
sectoren, zoals de technologie- en 
telecommunicatiesector en de medische en 
farmaceutische sector, te diversifiëren en 
haar concurrentievermogen op de 
wereldmarkten kan handhaven, zeker in 
tijden van wereldwijde crisis;

Or. en

Amendement 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent dat het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie op zijn sterkst is wanneer de EU 
haar vooraanstaande rol als de meest 
innovatieve en meest klimaat- en 
milieuvriendelijke handelspartner blijft 
spelen; vraagt de Commissie innovatie- en 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen tot 
kern van de handel en het industriebeleid 
van de EU te maken, en de Europese 
Green New Deal daarbij als leidraad te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies



AM\1206314NL.docx 23/51 PE652.539v01-00

NL

Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderkent de grote impact die de 
komende industriële revolutie en 
automatiseringsgolf op de internationale 
handel kunnen hebben; merkt op dat met 
de verwachte optimalisatie van de 
productie ook de internationale 
toeleveringsketen zal worden opgeschud, 
wat een grote impact zal hebben op de 
arbeidsmarkt en daarmee nadelig zal 
uitpakken voor de toekomstige 
werkgelegenheid en de markt als geheel; 
vraagt de Commissie solide sociale 
waarborgen op te nemen in haar beleid;

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. bevestigt zijn krachtige steun voor 
de doelstelling die de Commissie in haar 
Green Deal beschrijft met betrekking tot 
de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens; verzoekt 
de Commissie met klem erop toe te zien 
dat dit mechanisme verenigbaar is met de 
regels van de WTO; verzoekt de 
Commissie deze hervorming te vervroegen 
in het kader van haar werkprogramma 
voor 2020; onderstreept dat alle 
koerswijzigingen in het EU-handelsbeleid 
verenigbaar moeten zijn met de 
industriestrategie van de EU zolang de 
Green Deal maar wordt verwezenlijkt; 

Or. en
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Amendement 34
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het terughalen van 
de productie en de nadruk op de 
binnenlandse productiviteit, als middel om 
tekorten aan strategische goederen aan te 
pakken, zeker in tijden van crisis, geen 
einde aan deze tekorten zullen maken; 
benadrukt dat voorzieningstekorten alleen 
kunnen worden aangepakt door 
versterking van de multilaterale 
samenwerking; is van mening dat EU het 
voortouw moet nemen in multilaterale 
fora en instellingen om ervoor te zorgen 
dat voorzieningstekorten in de toekomst 
kunnen worden verminderd;

Or. en

Amendement 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. bevestigt zijn krachtige steun voor 
de doelstelling die de Commissie in haar 
Green Deal beschrijft met betrekking tot 
de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens; verzoekt 
de Commissie deze hervorming te 
vervroegen in het kader van haar 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020; onderstreept dat alle 
koerswijzigingen in het EU-handelsbeleid 
verenigbaar moeten zijn met de 
industriestrategie van de EU zolang de 
Green Deal maar wordt verwezenlijkt;
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Or. en

Amendement 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat industrie onder de 
nationale bevoegdheid valt, waarbij de 
belangen van lokale bedrijven en lokale 
producenten voorop dienen te staan; 
onderstreept evenwel dat de Europese 
Commissie de lidstaten in de gelegenheid 
moet stellen een deugdelijke strategie uit 
te werken om de uitwisseling van 
informatie te verbeteren ten voordele van 
de handelsbetrekkingen, op de interne 
markt en daarbuiten;

Or. en

Amendement 37
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie een 
bijdrage te leveren aan de versterking van 
de strategische autonomie van de EU op 
basis van veerkrachtiger 
toeleveringsketens, diversificatie van de 
invoer en het aanleggen van toereikende 
voorraden; pleit voor een EU-strategie 
inzake het terughalen van industrieën om 
onze afhankelijkheid te verminderen - 
innovatie, modernisering, onderzoek, 
digitalisering en robotisering spelen een 
belangrijke bij het waarborgen van het 
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concurrentievermogen van de betrokken 
bedrijven;

Or. en

Amendement 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat industrie goed is 
voor 80 % van de Europese uitvoer van 
goederen en werkgelegenheid biedt aan 
ongeveer 35 miljoen mensen, verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de 
aanzienlijke meerwaarde die de industrie 
oplevert voor de Europese arbeidsmarkt 
en sociale rechten alsook met haar 
essentiële rol als motor van onze welvaart 
en drijvende kracht achter ons 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de industriestrategie 
voor de EU inclusief en transparant moet 
zijn en alle actoren in de waardeketen 
moet omvatten, van de kleinste start-ups 
tot de grootste ondernemingen, van 
academici tot onderzoekers, van 
dienstverleners tot leveranciers, maar ook 
vakbonden en consumentenorganisaties.
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Or. en

Amendement 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

3. staat achter het initiatief om een op 
regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor een op regels 
gebaseerd multilateraal systeem dat 
geschikt is voor een sterkere EU in een 
wereld met open en eerlijke handel, en 
tegelijkertijd te streven naar een 
duurzaam economisch herstel; benadrukt 
dat eerlijke en vrije handel alleen kan 
functioneren wanneer de WTO volledig 
functioneert; verzoekt de Commissie 
derhalve zich op het internationaal toneel 
in te spannen om internationale partners 
ertoe aan te zetten de WTO te hervormen, 
en tegelijkertijd een gelijk speelveld tot 
stand te brengen en oneerlijke handels- 
en investeringspraktijken te bestrijden, 
alsook de mogelijkheden te verkennen 
voor een breder plurilateraal initiatief in 
verband met gezondheidsproducten en e-
handel;

Or. en

Amendement 41
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren; onderstreept dat de 
Europese industrie zwaar is getroffen 
door de COVID-19-pandemie; 
onderstreept de grote afhankelijkheid van 
Europa op aanvoergebied; pleit voor 
langetermijnmaatregelen om de 
soevereiniteit van de Europese industrie 
integraler, lokaler en robuuster te maken 
teneinde onderbrekingen in de 
aanvoerketen te voorkomen;

Or. fr

Amendement 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het 
initiatief om een op regels gebaseerd, 
multilateraal handelssysteem te 
versterken; geeft niettemin aan bezorgd te 
zijn over het functioneren van de WTO 
vanwege het marktmachtsmisbruik van 
bepaalde internationale actoren;

3. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met andere WTO-leden 
een ambitieuze hervorming door te voeren 
teneinde een daadwerkelijk gelijk 
speelveld te creëren voor 
handelsondernemingen met volledige 
opneming van sociale en milieunormen, 
overeenkomstig de nieuwe Green Deal; 
verzoekt de Commissie in dit verband met 
klem te onderhandelen over nieuwe regels 
ter bestrijding van handelsverstorende 
praktijken, waaronder beleidsmaatregelen 
en praktijken die niet direct met de markt 
te maken hebben, overheidsbedrijven en 
industriële subsidies, die leiden tot 
overcapaciteit alsook beleidsmaatregelen 
en praktijken die gericht zijn op 
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gedwongen overdracht van technologie;

Or. en

Amendement 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het 
initiatief om een op regels gebaseerd, 
multilateraal handelssysteem te versterken; 
geeft niettemin aan bezorgd te zijn over 
het functioneren van de WTO vanwege 
het marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

3. herinnert eraan dat de Europese 
Unie zich voorstander heeft betoond van 
een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem en onderstreept dat de EU 
het voortouw moet nemen om dit systeem 
te beschermen en te versterken; steunt de 
algemene inspanningen van de 
Commissie om de WTO te moderniseren 
en pleit ervoor om in overleg met de leden 
van de WTO te zoeken naar een 
multilaterale langetermijnoplossing om de 
huidige patstelling in de beroepsinstantie 
te doorbreken; is ingenomen met de 
voorlopige regeling voor 
geschillenbeslechting waaraan meerdere 
partijen deelnemen;

Or. en

Amendement 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
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functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren; benadrukt in dit 
verband de noodzaak van de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
en inspanningen om de WTO samen met 
de internationale partners te hervormen;

Or. en

Amendement 45
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het 
initiatief om een op regels gebaseerd, 
multilateraal handelssysteem te versterken; 
geeft niettemin aan bezorgd te zijn over 
het functioneren van de WTO vanwege 
het marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

3. wijst op het belang van een 
multilateraal handelssysteem voor de 
wereldeconomie, met name na de crisis; 
geeft aan bezorgd te zijn over de 
voortdurende patstelling in de 
beroepsinstantie van de WTO en verzoekt 
de Commissie met klem om samen met de 
belangrijkste handelspartners op zoek te 
gaan naar oplossingen om open en 
eerlijke handel te garanderen met een 
afdwingbare 
geschillenbeslechtingsregeling;

Or. en

Amendement 46
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; spoort de 
Commissie aan meer te doen om tot 
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functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

overeenstemming te komen over de 
hervorming van de WTO en haar 
geschillenbeslechtingsregeling, met name 
de WTO-beroepsinstantie;

Or. en

Amendement 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het 
initiatief om een op regels gebaseerd, 
multilateraal handelssysteem te 
versterken; geeft niettemin aan bezorgd te 
zijn over het functioneren van de WTO 
vanwege het marktmachtsmisbruik van 
bepaalde internationale actoren;

3. staat achter initiatieven om het op 
regels gebaseerde, multilaterale 
handelssysteem te versterken, dit in 
overeenstemming te brengen met 
wereldwijde inspanningen om de 
klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit een halt toe te roepen, 
alsook te voorkomen dat sterke 
internationale actoren hun marktmacht 
misbruiken;

Or. en

Amendement 48
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
functioneren van de WTO vanwege het 
marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

3. staat in principe achter het initiatief 
om een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelssysteem te versterken; geeft 
niettemin aan bezorgd te zijn over het 
functioneren van de WTO, mede als gevolg 
van het marktmachtsmisbruik van bepaalde 
internationale actoren;

Or. en
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Amendement 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt de verspreiding van 
desinformatie, propaganda en 
misleidende informatie tijdens de COVID-
19-crisis, alsook de zeer gebrekkige 
beheersing van de inmenging door 
Chinese actoren in de EU, die het 
vertrouwen in de handelsmarkten in het 
algemeen heeft geschaad en een nadelige 
uitwerking had op de 
aanbestedingsmarkten;

Or. en

Amendement 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. hamert op het belang van de 
lopende plurilaterale onderhandelingen 
binnen de WTO over e-handel en pleit 
voor een omvattende en ambitieuze set 
regels, ter waarborging van de Europese 
normen voor gegevensbescherming, om 
digitale handelsbelemmeringen aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat bedrijven 
en met name kmo’s overal ter wereld 
kunnen concurreren op een gelijk 
speelveld;

Or. en
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Amendement 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat EU verreweg de 
grootste uitvoerder van diensten ter 
wereld is en dat deze goed zijn voor 
ongeveer 70 procent van het bbp van de 
EU; benadrukt derhalve het belang van 
verdere liberalisering van diensten door 
middel van vrijhandelsovereenkomsten, 
en is ingenomen met de lopende 
plurilaterale onderhandelingen binnen de 
WTO over belangrijke aspecten van de 
handel in diensten;

Or. en

Amendement 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. beklemtoont zijn 
vastberadenheid om zo nauw mogelijke 
betrekkingen aan te knopen met het 
Verenigd Koninkrijk, een land dat 
partner, bondgenoot en vriend zal blijven 
binnen Europa; verzoekt de Commissie de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk aan te grijpen om het beleid 
van de EU te stroomlijnen, de 
administratieve rompslomp te 
verminderen en het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven en kmo’s te versterken; 
benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst 
moet voorzien in een zo volledig mogelijke 
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markttoegang en handelsbevordering 
teneinde verstoringen van de handel te 
minimaliseren, geschraagd door 
bepalingen voor een gelijk speelveld die 
strenge normen op het gebied van sociale, 
arbeids- en milieubescherming alsook 
mededingings- en staatssteunbeleid 
waarborgen; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om een nieuwe en 
alomvattende strategische 
partnerschapsovereenkomst tussen de EU 
en het Verenigd Koninkrijk op te stellen 
die veel verder gaat dan alleen handel, 
overeenkomstig politieke verklaring van 
oktober 2019;

Or. en

Amendement 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en meer invloed uit 
te oefenen om te onderhandelen over 
wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt;

4. verzoekt de Raad vaart te zetten 
achter het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten; benadrukt de 
noodzaak van een instrument dat tot doel 
heeft discriminerende praktijken tegen 
EU-bedrijven op aanbestedingsmarkten in 
derde landen aan te pakken en meer 
invloed uit te oefenen om te onderhandelen 
over wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt; verzoekt de 
Commissie zich te bezinnen op een 
mogelijk kader voor toezicht op de 
toegang van bieders uit derde landen tot 
aanbestedingsmarkten in strategische 
sectoren van de EU;

Or. en
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Amendement 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en meer invloed uit 
te oefenen om te onderhandelen over 
wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt;

4. verzoekt de Raad snel tot 
overeenstemming te komen over het 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten om rechtszekerheid, 
wederzijdse markttoegang en een gelijk 
speelveld te verschaffen aan EU-
bedrijven. pleit voor de opneming van een 
mondiale lijst van essentiële 
noodproducten om misbruik door 
leveranciers in derde landen in het kader 
van de internationale handel tijdens een 
wereldwijde pandemie te voorkomen;

Or. en

Amendement 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en meer invloed uit 
te oefenen om te onderhandelen over 
wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt;

4. verzoekt de Commissie de 
internationale dimensie van haar beleid 
betreffende overheidsopdrachten te 
heroverwegen met betrekking tot de 
doelstellingen van de Green Deal, zoals 
bevordering van een circulaire economie, 
vergroting van de veerkracht van 
toeleveringsketens voor collectieve 
goederen en bevordering van lokale 
productie door middel van een “Buy 
European Act”;

Or. en
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Amendement 56
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en meer invloed uit 
te oefenen om te onderhandelen over 
wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt;

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de invloed van de EU 
vergroot tijdens onderhandelingen over de 
openstelling van de markt; vraagt de 
Commissie voorstellen waarvoor na 
ettelijke jaren nog steeds geen compromis 
is bereikt, zoals het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten, te 
herzien;

Or. en

Amendement 57
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en meer invloed uit 
te oefenen om te onderhandelen over 
wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt;

4. verzoekt de Raad de gesprekken te 
hervatten en snel overeenstemming te 
bereiken over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten als 
fundamenteel instrument om wederzijdse 
markttoegang, de openstelling van de 
markt en een gelijk speelveld voor EU-
bedrijven te waarborgen en de toegang 
van EU-bedrijven tot de wereldmarkten te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 58
Emmanuel Maurel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een doeltreffende operationele 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en meer invloed uit 
te oefenen om te onderhandelen over 
wederzijdse markttoegang en de 
openstelling van de markt;

4. verzoekt de Commissie te werken 
aan een geïntensiveerde en doorlopende 
aanbesteding die de EU in staat zal stellen 
snelle, gerichte en overtuigende 
maatregelen te nemen en de EU-
regelgeving inzake wederzijdse 
openstelling van de EU-markt aan te 
scherpen;

Or. fr

Amendement 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie haar witboek 
over een instrument voor buitenlandse 
subsidies af te ronden en te delen, en de 
verstorende effecten als gevolg van 
buitenlandse subsidies op de interne 
markt aan te pakken in het kader van het 
Europese arsenaal aan 
handelsbeschermingsmechanismen; wijst 
er nogmaals op dat dit moet stroken met 
de mogelijke modernisering of 
actualisering van gerichte 
mededingingsregels van de EU, met als 
doel een gelijk speelveld te waarborgen 
voor EU-bedrijven;

Or. en

Amendement 60
Emmanuel Maurel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit met klem voor de invoering 
van een “Buy European Act”;

Or. fr

Amendement 61
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. pleit ervoor dat aanbestedingen in 
Europa zonder waarborg voor 
wederkerige behandeling geen 
concurrentie met derde landen moeten 
ondervinden;

Or. fr

Amendement 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen die worden veroorzaakt 
door niet-gerechtvaardigde staatssteun in 
derde landen om de productiekostenfactor 
te verlagen in strijd met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
SDG’s of pogingen om de impact van de 
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COVID-19-crisis te milderen;

Or. en

Amendement 63
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen; pleit voor de invoering 
van een ambitieus 
koolstofgrenscorrectiemechanisme om 
milieudumping en klimaatverandering 
tegen te gaan;

Or. fr

Amendement 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. pleit voor snelle vaststelling van de 
handhavingsverordening, die de rechten 
van de EU uit hoofde van internationale 
handelsovereenkomsten moet beschermen 
tegen illegale maatregelen van derde 
landen, onder meer door middel van 
vergelding, mits de nieuwe verordening 
zich uitstrekt tot intellectuele eigendom en 
diensten;

Or. en
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Amendement 65
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. waarschuwt voor niet-
gerechtvaardigde protectionistische 
maatregelen die leiden tot verstoring van 
de wereldeconomie; pleit voor de robuuste 
inzet van de Europese 
vrijwaringsinstrumenten die zijn afgestemd 
op de bescherming van de Europese 
industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

Or. en

Amendement 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. pleit voor herziening van het 
internationale handels- en 
investeringsbeleid van de Unie en vraagt 
de Commissie het handelsarsenaal van de 
EU aan een beoordeling te onderwerpen, 
actief de mogelijkheden voor de 
bestrijding van marktverstoringen te 
onderzoeken en de EU te verdedigen 
tegen oneerlijke praktijken;

Or. en

Amendement 67
Massimiliano Salini
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
wereldwijde marktverstoringen, met name 
op het gebied van strategische metalen;

Or. en

Amendement 68
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor de versterking van de 
vrijwaringsinstrumenten opdat deze 
doeltreffender werken en beter zijn 
afgestemd op de bescherming van de 
Europese industrie en de bestrijding van 
marktverstoringen;

5. pleit voor de versterking van de 
handelsbeschermingsinstrumenten om de 
EU te voorzien van een doeltreffender en 
krachtiger arsenaal om de Europese 
industrie te beschermen tegen vijandige 
marktverstorende praktijken vanuit het 
buitenland;

Or. en

Amendement 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit voor goedkeuring van de 
herziening van Verordening 654/2014 
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(handhavingsverordening), om deze te 
versterken; benadrukt dat dit een 
belangrijk instrument is om de belangen 
van de Unie uit hoofde van internationale 
handelsovereenkomsten te beschermen in 
gevallen waarin derde landen illegale 
maatregelen vaststellen die schadelijk 
kunnen zijn voor onze bedrijven;

Or. en

Amendement 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie dringend 
de vrijwaringsmaatregelen van de EU ten 
aanzien van staal te wijzigen, rekening 
houdend met de huidige COVID-19-
context, om de staalsector te beschermen 
tegen de aanhoudende mondiale 
overcapaciteit en oneerlijke 
handelspraktijken, en daadwerkelijke 
mededinging te waarborgen;

Or. en

Amendement 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Commissie de dringende 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de betrokkenheid van 
alle actoren in de strijd tegen inbreuken en 
namaak te beschouwen als de 

6. vraagt de Commissie de dringende 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de betrokkenheid van 
alle actoren in de strijd tegen inbreuken en 
namaak te beschouwen als de 
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kerndoelstellingen van het actieplan voor 
intellectuele eigendom;

kerndoelstellingen van het actieplan voor 
intellectuele eigendom; vraagt de 
Commissie de bescherming van 
geografische aanduidingen op zowel 
internationaal als bilateraal niveau te 
bevorderen en te garanderen alsmede het 
debat te hervatten over geografische 
aanduidingen voor niet-agrarische 
producten ter ondersteuning van 
innovatie, duurzame productie en 
werkgelegenheid in de EU, en ter 
verbetering van de aantrekkelijkheid en 
naamsbekendheid van onze 
kwaliteitsproducten wereldwijd;

Or. en

Amendement 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Commissie de dringende 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de betrokkenheid 
van alle actoren in de strijd tegen 
inbreuken en namaak te beschouwen als 
de kerndoelstellingen van het actieplan 
voor intellectuele eigendom;

6. vraagt de Commissie te streven 
naar een evenwicht tussen de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten en het 
aanmoedigen van innovatie, het 
waarborgen van toegang tot 
geneesmiddelen en het beschermen van de 
volksgezondheid; onderstreept dat de 
flexibiliteit in het kader van de TRIPS-
Overeenkomst dient te worden aangewend 
om potentiële tekorten in de aanvoer van 
geneesmiddelen op te vangen;

Or. en

Amendement 73
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de Commissie de dringende 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de betrokkenheid 
van alle actoren in de strijd tegen 
inbreuken en namaak te beschouwen als 
de kerndoelstellingen van het actieplan 
voor intellectuele eigendom;

6. vraagt de Commissie met klem de 
doeltreffende handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen en de handel in 
namaakgoederen en door piraterij 
verkregen goederen in de hele 
internationale toeleveringsketen aan te 
pakken, in samenwerking met alle 
betrokken actoren, als de 
kerndoelstellingen van het actieplan voor 
intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 74
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept op rechtsgeschillen over 
regeringsmaatregelen ten aanzien van de 
gezondheidsgerelateerde, economische en 
maatschappelijke gevolgen van de 
COVID-19-pandemie tegen te gaan en 
onmiddellijk in meer algemene zin paal 
en perk te stellen aan de arbitrages tussen 
beleggers en lidstaten;

Or. fr

Amendement 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 7. verzoekt de Commissie in het 
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belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen.

belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen en het 
concurrentievermogen op de Europese 
interne markt te waarborgen, teneinde de 
veiligheid van Europese burgers en 
bedrijven te garanderen; benadrukt 
evenwel het belang van een evenwichtige 
aanpak, waarbij een dergelijk 
beoordelingsmechanisme voor 
buitenlandse directe investeringen alleen 
wordt gebruikt wanneer dat noodzakelijk 
is, om te voorkomen dat de EU zelf 
protectionistisch wordt; wijst in het 
bijzonder op het belang van een betere 
onderlinge afstemming van de activiteiten 
van de lidstaten, met een accent op 
samenhang, doeltreffendheid en 
transparantie;

Or. en

Amendement 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de 
toegang tot strategische sectoren, 
infrastructuur, sleuteltechnologieën en 
andere waardevolle middelen te 
beschermen.

7. verzoekt de lidstaten in het belang 
van veiligheid en cyberbeveiliging de 
verordening betreffende de toetsing van 
buitenlandse directe investeringen snel en 
volledig ten uitvoer te leggen om 
strategische sectoren te beschermen tegen 
vijandige overnames, met name op het 
gebied van de gezondheidszorg en andere 
cruciale infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen; vraagt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen ter 
versterking van de EU-antitrustregels om 
onvriendelijke overnames door zwaar 
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door de overheid gesubsidieerde bedrijven 
in derde landen te voorkomen en aan te 
pakken, met name met het oog op de 
COVID-19-crisis en het herstel in de EU;

Or. en

Amendement 77
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen.

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en landen 
zonder een doeltreffend systeem te helpen 
evenwichtige maatregelen te treffen, en de 
toegang tot strategische sectoren, 
gezondheidszorg, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen. wijst in het 
bijzonder op het belang voor de 
verbetering van het 
concurrentievermogen van de EU van een 
betere onderlinge afstemming van en 
informatievoorziening over de activiteiten 
van de lidstaten, met een accent op 
samenhang, doeltreffendheid en 
transparantie;

Or. en

Amendement 78
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 7. is ingenomen met de richtsnoeren 
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belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen.

die de Commissie op 25 maart 2020 heeft 
gepubliceerd over de toetsing van 
buitenlandse directe investeringen; 
verzoekt de Commissie de uitvoering van 
deze verordening op de voet te volgen en 
daarbij de nodige bijstand te verlenen om 
de toegang tot strategische sectoren, 
infrastructuur, sleuteltechnologieën en 
andere waardevolle middelen of de 
openbare orde te beschermen, met name 
gezien de huidige COVID-crisis met de 
daaraan gerelateerde dreigende 
noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid.

Or. en

Amendement 79
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen.

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te; onderstreept de overwegend 
coördinerende rol van de Commissie 
waarbij het aan de afzonderlijke lidstaten 
is te beslissen over eventuele toepassing 
van een mechanisme;

Or. en

Amendement 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen.

7. is ingenomen met de richtsnoeren 
voor de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen en verzoekt de Commissie 
deze toetsing, mede in het belang van 
veiligheid en cyberbeveiliging, te 
verscherpen om strategische sectoren, 
infrastructuur, sleuteltechnologieën en 
andere waardevolle middelen te 
beschermen.

Or. en

Amendement 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, infrastructuur, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle 
middelen te beschermen.

7. verzoekt de Commissie in het 
belang van veiligheid en cyberbeveiliging 
de toetsing van buitenlandse directe 
investeringen te verscherpen en de toegang 
tot strategische sectoren, cruciale 
infrastructuur, sleuteltechnologieën en 
andere waardevolle middelen te 
beschermen om onvriendelijke overnames 
door bedrijven uit derde landen te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 7bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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7 bis. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen over e-handel, een van 
de weinige sectoren die het ondanks de 
pandemie voor de wind gaat, voort te 
zetten om vóór de twaalfde Ministeriële 
Conferentie tot een overeenkomst te 
komen; herinnert eraan dat 
grensoverschrijdende gegevensstromen 
voor de digitale economie van het 
allergrootste belang zijn; vraagt de 
Commissie solide waarborgen voor de 
overdracht van gegevens op te nemen; 
wijst erop dat het in de nationale 
wetgeving inzake de persoonlijke 
levenssfeer en consumentenbescherming 
in EU nog steeds schort aan 
interoperabiliteit;

Or. en

Amendement 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 7ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. vraagt de Commissie te blijven 
streven naar een alomvattende en 
bindende wet inzake de 
toeleveringsketens; onderstreept de 
noodzaak van 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
ondernemingen om de duurzaamheid en 
crisisbestendigheid van het proces van 
waardeschepping teneinde de veerkracht 
van de toeleveringsketens te vergroten.

Or. en

Amendement 84
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Commissie de huidige 
strategie aan een beoordeling te 
onderwerpen, rekening houdende met het 
belang van een langetermijnbenadering 
waarbij digitalisering, diensten, productie 
en milieu- en arbeidsrechten in elkaar 
grijpen en functioneren teneinde het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
op de internationale markten te 
versterken; wijst erop dat een voorstel 
voor een strategie inzake wereldwijde 
toeleveringsketens dient te worden 
overwogen ter ondersteuning van de 
industriestrategie voor de EU;

Or. en

Amendement 85
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. pleit voor een onmiddellijke 
bevriezing van alle onderhandelingen 
over het vrijhandelsakkoord;

Or. fr

Amendement 86
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst op het belang van 
digitalisering als spilinstrument ter 



AM\1206314NL.docx 51/51 PE652.539v01-00

NL

versterking van de industrie van de EU en 
haar positie op de internationale markt; 
verzoekt de Commissie in dit verband de 
onderhandelingen over e-handel in 
weerwil van de huidige moeilijkheden als 
gevolg van de crisis voort te zetten;

Or. en

Amendement 87
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. vraagt de Commissie zich te 
beraden op de mogelijke invoering van 
een “Buy European Act” ter 
ondersteuning van Europese fabrikanten, 
in het bijzonder kmo’s, die te maken 
krijgen met steeds sterkere concurrentie 
uit met name opkomende landen; 
benadrukt dat een “Buy European Act” 
bij ontstentenis van een krachtig 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten noodzakelijk is; 
herinnert er in dit verband aan dat de 
industriestrategie van de EU van oudsher 
te zeer de nadruk legt op diensten in 
plaats van productiesectoren die nog 
steeds de meerderheid van de kmo’s in de 
EU uitmaken.

Or. en


