
AM\1206492NL.docx PE652.575v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

2019/0273(COD)

5.6.2020

AMENDEMENTEN
16 - 63
Ontwerpverslag
Marie-Pierre Vedrenne
(PE647.001v02-00)

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de 
toepassing en handhaving van de internationale handelsregels

Voorstel voor een verordening
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))



PE652.575v01-00 2/29 AM\1206492NL.docx

NL

AM_Com_LegReport



AM\1206492NL.docx 3/29 PE652.575v01-00

NL

Amendement 16
Reinhard Bütikofer

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie over de crisis 
van de WTO-Beroepsinstantie van 28 
november 2019 (2019/2918, RSP)

Or. en

Amendement 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien advies 2/15 van het 
Europees Hof van Justitie,

Or. en

Amendement 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien advies 2/15 van het 
Europees Hof van Justitie,

Or. en
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Amendement 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Advies 2/15 van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie 1bis 
verschafte duidelijkheid in de kwestie van 
de bevoegdheden in het kader van brede 
handelsovereenkomsten. In dit advies 
wordt onder andere verduidelijkt dat de 
bepalingen in de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling onder 
de exclusieve bevoegdheid van de Unie 
vallen en dat het doel van duurzame 
ontwikkeling integraal deel uitmaakt van 
het gemeenschappelijk handelsbeleid.

__________________
1 bis ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Amendement 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bepalingen inzake 
geschillenbeslechting, ook in regionale en 
bilaterale handelsovereenkomsten, 
kunnen de specificiteit ontberen die nodig 
is om geschillen op doeltreffende wijze te 
beslechten en daarom moet men zich op 
deze verordening baseren. 

Or. en
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Amendement 21
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie houdt vast aan de 
voorrang van het internationaal 
handelsrecht, zoals dat door de WTO 
wordt beheerd en gehandhaafd uit hoofde 
van artikel 23 van de WTO-overeenkomst, 
en zal meewerken aan alle inspanningen 
om het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de WTO te hervormen teneinde te 
zorgen voor de goede werking van de 
WTO-Beroepsinstantie.

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Op ... [uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
dient de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit te 
brengen over de ontwikkelingen in de 
praktijk van de beslechting van 
internationale handelsgeschillen en haar 
activiteiten inzake de hervorming van de 
WTO-Beroepsinstantie.

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een dergelijke situatie kan zich 
eveneens voordoen bij andere 
internationale handelsovereenkomsten, met 
name regionale of bilaterale 
overeenkomsten, wanneer een derde land 
niet naar behoren meewerkt aan de 
beslechting van het geschil, bijvoorbeeld 
door geen arbiter te benoemen, en er niet is 
voorzien in een mechanisme om de goede 
werking van geschillenbeslechting in deze 
situatie te waarborgen.

(5) Een dergelijke situatie kan zich 
eveneens voordoen bij andere 
internationale handelsovereenkomsten, met 
name regionale of bilaterale 
overeenkomsten, wanneer een derde land 
niet naar behoren meewerkt aan de 
beslechting van het geschil, bijvoorbeeld 
door geen arbiter te benoemen of door niet 
mee te werken aan het opzetten van een 
panel van deskundigen voor de 
beslechting van geschillen in verband met 
verbintenissen inzake arbeid en 
duurzaamheid, en er niet is voorzien in 
een mechanisme om de goede werking van 
geschillenbeslechting in deze situatie te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 24
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Unie beschouwt de inhoud en 
verbintenissen in de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling van 
haar handelsovereenkomsten en 
associatieovereenkomsten als bindend.

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De Unie blijft zich inzetten voor 
een multilaterale benadering van de 
internationale geschillenbeslechting, voor 
op regels gebaseerde handel en 
internationale samenwerking om de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Wanneer de geschillenbeslechting 
wordt geblokkeerd, is de Unie niet in staat 
om internationale handelsovereenkomsten 
te handhaven. Daarom moet het 
toepassingsgebied van Verordening (EU) 
nr. 654/2014 worden uitgebreid tot 
dergelijke situaties.

(6) Wanneer de geschillenbeslechting 
wordt geblokkeerd en geen definitieve 
rechterlijke beslissing voorhanden is, is de 
Unie niet in staat om internationale 
handelsovereenkomsten te handhaven. 
Daarom moet het toepassingsgebied van 
Verordening (EU) nr. 654/2014 worden 
uitgebreid tot dergelijke situaties.

Or. en

Amendement 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daartoe moet de Unie 
verplichtingen uit hoofde van 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, snel kunnen opschorten 
wanneer een doeltreffend gebruik van een 
bindend geschillenbeslechtingsmechanisme 
onmogelijk is omdat het derde land dit 
voor de Unie onmogelijk heeft gemaakt.

(7) Daartoe moet de Unie 
verplichtingen uit hoofde van 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, snel kunnen opschorten 
wanneer een doeltreffend gebruik van een 
bindend geschillenbeslechtingsmechanisme 
onmogelijk is omdat het derde land dit 
voor de Unie onmogelijk heeft gemaakt, 
mits de Unie deze maatregelen naar 
behoren bij de bevoegde 
geschillenbeslechtingsinstantie heeft 
aangevochten.

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daartoe moet de Unie 
verplichtingen uit hoofde van 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, snel kunnen opschorten 
wanneer een doeltreffend gebruik van een 
bindend geschillenbeslechtingsmechanisme 
onmogelijk is omdat het derde land dit 
voor de Unie onmogelijk heeft gemaakt.

(7) Daartoe moet de Unie 
verplichtingen uit hoofde van 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, snel kunnen opschorten 
wanneer een doeltreffend gebruik van een 
bindend 
geschillenbeslechtingsmechanisme, mede 
ten aanzien van verbintenissen die 
voortvloeien uit het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling van een 
overeenkomst, onmogelijk is omdat het 
derde land dit voor de Unie onmogelijk 
heeft gemaakt.

Or. en
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Amendement 29
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daartoe moet de Unie 
verplichtingen uit hoofde van 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, snel kunnen opschorten 
wanneer een doeltreffend gebruik van een 
bindend geschillenbeslechtingsmechanisme 
onmogelijk is omdat het derde land dit 
voor de Unie onmogelijk heeft gemaakt.

(7) Daartoe moet de Unie 
verplichtingen inzake goederen, diensten 
of intellectuele-eigendomsrechten uit 
hoofde van internationale 
handelsovereenkomsten, met inbegrip van 
regionale of bilaterale overeenkomsten, 
snel kunnen opschorten wanneer een 
doeltreffend gebruik van een bindend 
geschillenbeslechtingsmechanisme 
onmogelijk is omdat het derde land dit 
voor de Unie onmogelijk heeft gemaakt.

Or. en

Amendement 30
Emmanuel Maurel

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In het licht van de ontregeling van 
het klimaat en de sociale dumping moeten 
de hoofdstukken over handel, duurzame 
ontwikkeling en de bescherming van de 
rechten van werknemers een centraal en 
bindend onderdeel van internationale 
handelsovereenkomsten vormen. Het is 
zaak deze hoofdstukken over handel, 
duurzame ontwikkeling en de 
bescherming van de rechten van 
werknemers op te nemen in het 
toepassingsgebied van de handelspolitieke 
maatregelen die de Unie kan nemen in 
geval van duidelijke schendingen door 
een derde land. Aldus zou de Unie het 
ontmoedigende karakter van de 
verordening versterken en zorgen voor 
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een onmiddellijke reactie ter verdediging 
van haar belangen en waarden.

Or. fr

Amendement 31
Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Diensten en intellectuele-
eigendomsrechten vormen een belangrijk 
en steeds groter wordend onderdeel van 
de wereldhandel en vallen onder 
internationale handelsovereenkomsten, 
met inbegrip van regionale en bilaterale 
overeenkomsten van de EU. Diensten en 
intellectuele-eigendomsrechten moeten 
derhalve worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van de 
handelsbeleidsmaatregelen die de Unie 
kan nemen en die zich vooralsnog 
beperken tot goederen en 
overheidsopdrachten. Het 
toepassingsgebied van dit beleid moet 
derhalve, na een gedegen analyse, worden 
verruimd, vooral met inachtneming van 
de interacties tussen mogelijke 
aanvullende handelspolitieke maatregelen 
en de desbetreffende nationale wetgeving 
van de lidstaten.

Or. en

Amendement 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)



AM\1206492NL.docx 11/29 PE652.575v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Gezien de toenemende spanningen 
in de internationale handel en tegen de 
achtergrond van de crisis die de WTO 
doormaakt, moet de Unie in staat zijn snel 
te reageren wanneer ze met onredelijke en 
discriminerende maatregelen wordt 
geconfronteerd. De Unie moet voorlopige 
maatregelen kunnen opleggen wanneer er 
sprake is van een duidelijke schending 
van de handelsverplichtingen door een 
derde land die ernstige schade toebrengt 
of dreigt toe te brengen aan de 
handelsbelangen van de Unie of die haar 
strategische autonomie in gevaar brengt.

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In laatste instantie moet de Unie 
ook in staat zijn evenredige tussentijdse 
compenserende maatregelen te nemen, 
wanneer een derde land maatregelen 
neemt die een duidelijke schending van 
zijn verplichtingen jegens de Unie vormen 
of die schadelijk zijn voor haar 
handelsbelangen, mits de Unie deze 
maatregelen middels de juiste procedure 
heeft aangevochten en in eerste instantie 
een gunstig advies via het toepasselijke 
geschillenbeslechtingsmechanisme heeft 
ontvangen.

Or. en

Motivering

Ter versterking van het afschrikwekkend effect van de verordening waarmee wordt gezorgd 
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voor een snelle reactie van de EU nadat zij een officieel geschillenbeslechtingsproces op 
gang heeft gebracht en in eerste instantie een gunstig advies via het toepasselijke 
geschillenbeslechtingsmechanisme heeft ontvangen.

Amendement 34
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) De toepassing van de bepaling 
inzake de mogelijkheid om 
compenserende maatregelen toe te passen 
tegen derde landen die maatregelen 
nemen welke een duidelijke schending 
van hun verplichtingen jegens de 
Europese Unie vormen en die schade 
toebrengen aan haar handelsbelangen, en 
na ontvangst van een gunstig advies in 
eerste instantie via het toepasselijke 
geschillenbeslechtingsmechanisme, moet 
gedurende 18 maanden worden 
opgeschort.

Or. en

Motivering

De opschorting gedurende 18 maanden valt samen met de herziening van de verordening en 
zal handelspartners ertoe bewegen zich in alle ernst in te zetten voor een proces inzake de 
herinvoering van de werking van de geschillenbeslechtingsinstantie van de WTO.

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het is wenselijk te blijven 
evalueren of ontwikkelingen op het gebied 
van de handel in diensten en van 
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handelsgerelateerde intellectuele-
eigendomsrechten pleiten voor een 
verruiming van het mogelijke 
toepassingsgebied van maatregelen uit 
hoofde van Verordening (EU) nr. 
654/2014. Het zou passend zijn als de 
Commissie al deze aspecten als onderdeel 
van een evaluatie op korte termijn 
beoordeelt, binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
uiterlijk binnen twee jaar. Deze evaluatie 
kan worden gevolgd door passende 
wetsvoorstellen.

Or. en

Motivering

In de vooronderstelling dat het toepassingsgebied van de verordening in het kader van deze 
herziening niet wordt verruimd, moet de datum van de volgende herziening worden gepland 
binnen een tijdsbestek dat de EU in staat stelt snel te reageren op ontwikkelingen in het beleid 
inzake de internationale handel, met name ten aanzien van de verbintenissen van 
handelspartners inzake diensten en intellectuele eigendom.

Amendement 36
Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten.

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten. Mocht 
uit een toekomstige evaluatie blijken dat 
het wenselijk is verdere 
beleidsmaatregelen op handelsgebied op 
te nemen in het toepassingsgebied van 
Verordening (EU) nr. 654/2014, dan moet 
het wetsvoorstel inzake opneming van 
deze maatregelen vergezeld gaan van een 
volledige effectbeoordeling.

Or. en
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Amendement 37
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten.

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 de 
toepassing van de voorgestelde wijziging 
omvatten.

Or. en

Amendement 38
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten.

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
twee jaar worden verlengd en moet deze de 
toepassing van de voorgestelde wijziging 
omvatten.

Or. en

Motivering

In de vooronderstelling dat het toepassingsgebied van de verordening in het kader van deze 
herziening niet wordt verruimd, moet de datum van de volgende herziening worden gepland 
binnen een tijdsbestek dat de EU in staat stelt snel te reageren op ontwikkelingen in het beleid 
inzake de internationale handel, met name ten aanzien van de verbintenissen van 
handelspartners inzake diensten en intellectuele eigendom.

Amendement 39
Helmut Scholz
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten.

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 tot 
2023 worden verlengd en moet deze de 
toepassing van de voorgestelde wijziging 
omvatten.

Or. en

Amendement 40
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

-1) In artikel 1, eerste alinea, wordt 
punt a) vervangen door:

a) te reageren op inbreuken door derde 
landen op internationale handelsregels die 
de belangen van de Unie raken, teneinde 
een bevredigende oplossing te zoeken die 
de marktdeelnemers van de Unie weer in 
het genot stelt van de voordelen daarvan;

a) te reageren op inbreuken door derde 
landen op internationale handelsregels die 
de belangen van de Unie raken, teneinde 
een geschikte oplossing te zoeken die de 
marktdeelnemers van de Unie weer in het 
genot stelt van de voordelen daarvan;

Or. en

Amendement 41
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 1 – alinea 1 – letter b
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Bestaande tekst Amendement

-1 bis) In artikel 1, eerste lid, wordt punt 
b) vervangen door:

b) het evenwicht van concessies of andere 
verplichtingen te herstellen in 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
wanneer de behandeling van goederen uit 
de Unie zodanig wordt gewijzigd dat het de 
belangen van de Unie raakt.

b) het evenwicht van concessies of 
andere verplichtingen te herstellen in 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
wanneer de behandeling van goederen en 
diensten uit de Unie zodanig wordt 
gewijzigd dat het de belangen van de Unie 
raakt.

Or. en

Motivering

Het is zaak het toepassingsgebied te verruimen tot eventuele wijzigingen, met inbegrip van 
diensten.

Amendement 42
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

-1 ter) In artikel 2, eerste lid, wordt punt 
b) vervangen door:

b) “concessies of andere verplichtingen”: 
tariefconcessies of enige andere voordelen 
tot de toepassing waarvan de Unie de 
verbintenis is aangegaan in haar handel 
met derde landen in het kader van 
internationale handelsovereenkomsten 
waarbij zij partij is;

b) "concessies of andere 
verplichtingen": tariefconcessies, 
verbintenissen op het gebied van 
intellectuele-eigendomsrechten en 
diensten of enige andere voordelen tot de 
toepassing waarvan de Unie de verbintenis 
is aangegaan in haar handel met derde 
landen in het kader van de verschillende 
internationale handelsovereenkomsten 
waarbij zij partij is,

Or. en
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Amendement 43
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) na de verspreiding van een verslag 
van het WTO-panel waarin door de 
Europese Unie ingestelde vorderingen 
geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, 
indien een beroep op grond van artikel 17 
van het WTO-Memorandum inzake 
geschillenbeslechting niet kan worden 
afgerond en het derde land niet heeft 
ingestemd met de instelling van een 
voorlopige voorziening in beroep 
overeenkomstig artikel 25 van het 
Memorandum inzake geschillenbeslechting 
van de WTO;

a bis) indien een beroep op grond van 
artikel 17 van het WTO-Memorandum 
inzake geschillenbeslechting niet kan 
worden afgerond en het derde land niet 
heeft ingestemd met de instelling van een 
voorlopige voorziening in beroep 
overeenkomstig artikel 25 van het 
Memorandum inzake geschillenbeslechting 
van de WTO;

Or. en

Amendement 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis)  het volgende punt a ter) wordt 
ingevoegd:
a ter) in geval van vaststelling door een 
derde land van handelspolitieke 
maatregelen die de handelsbelangen van 
de Unie tenietdoen of uithollen en een 
duidelijke schending van het 
internationaal recht vormen die door de 
Unie bij de WTO is aangevochten;
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Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in handelsgeschillen over andere 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, indien een uitspraak niet 
mogelijk is omdat het derde land niet de 
stappen onderneemt die nodig zijn om een 
geschillenbeslechtingsprocedure te laten 
functioneren;

b bis) in handelsgeschillen over andere 
internationale handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten, indien een uitspraak niet 
mogelijk is omdat het derde land niet de 
stappen onderneemt die nodig zijn om een 
geschillenbeslechtingsprocedure te laten 
functioneren, met inbegrip van 
verbintenissen in het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling in de 
handels- en associatieovereenkomsten van 
de Unie;

Or. en

Motivering

De Unie beschouwt de inhoud en verbintenissen in elk hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling als bindend, en zal derhalve in staat zijn te reageren wanneer een partner zijn 
verplichtingen niet nakomt uit hoofde van de overeengekomen procedure inzake het oplossen 
van geschillen.

Amendement 46
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3  – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt b quater) wordt 
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ingevoegd: 
b ter) onverminderd de punten a), a bis), 
b) en b ter), wanneer een derde land 
maatregelen neemt en handhaaft die een 
duidelijke schending van zijn 
verplichtingen jegens de Europese Unie 
vormen of die schadelijk zijn voor haar 
handelsbelangen, mits de Unie deze 
maatregelen middels de juiste procedure 
heeft aangevochten en in eerste instantie 
een gunstig advies via het toepasselijke 
geschillenbeslechtingsmechanisme heeft 
ontvangen; 

Or. en

Amendement 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter b quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt b quater) wordt 
ingevoegd: 
b quater) in handelsgeschillen over 
andere internationale 
handelsovereenkomsten, met inbegrip van 
regionale of bilaterale overeenkomsten, 
indien een uitspraak onmogelijk is, mede 
omdat de bepalingen niet specifiek genoeg 
zijn, hetgeen leidt tot een niet-werkende 
geschillenbeslechtingsprocedure;

Or. en

Amendement 48
Tiziana Beghin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Bestaande tekst Amendement

b bis) punt d) wordt vervangen door:
d) in geval van wijzigingen van concessies 
door een WTO-lid overeenkomstig artikel 
XXVIII van de GATT 1994, wanneer geen 
overeenstemming over een compenserende 
regeling is bereikt.

d) in geval van wijzigingen van 
concessies of verbintenissen door een 
WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994 en artikel XXI van de 
GATS, wanneer geen overeenstemming 
over een compenserende regeling is 
bereikt.

Or. en

Amendement 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt d bis) wordt 
ingevoegd:
d bis) in geval van vaststelling door een 
derde land van onredelijke of 
discriminerende maatregelen die een 
duidelijke schending van zijn 
handelsverplichtingen jegens de Unie 
inhouden en die ernstige schade aan de 
handelsbelangen van de Unie toebrengen 
of dreigen toe te brengen, of de 
strategische autonomie van de Unie in 
gevaar brengen, mits de Unie deze 
maatregelen op de juiste wijze bij de 
bevoegde geschillenbeslechtingsinstantie 
heeft aangevochten.

Or. en
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Amendement 50
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het volgende punt d bis) wordt 
ingevoegd:
d bis) in geval van vaststelling door een 
derde land van handelsmaatregelen die 
een duidelijke schending van het 
internationaal recht vormen en schade 
toebrengen aan de handelsbelangen van 
de Unie;

Or. en

Amendement 51
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) het volgende punt d ter) 
wordt ingevoegd:
d ter) in geval van vaststelling door een 
derde land van beleidsmaatregen die een 
duidelijke schending vormen van zijn 
verplichtingen uit hoofde van het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling in handelsovereenkomsten 
waarbij dit land partij is; 

Or. en
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Motivering

Ter waarborging van evenwichtsherstellende maatregelen, wanneer de verplichtingen uit 
hoofde van het hoofdstuk handel en duurzame ontwikkeling niet worden nagekomen.

Amendement 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 
afgestemd op de mate waarin de 
handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 
afgestemd op de mate waarin de 
handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold en 
bieden zij zoveel mogelijk bijstand aan de 
getroffen sectoren van de Unie;

Or. en

Amendement 53
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis), of artikel 3, 
punt b bis), of artikel 3, punt e) of f), 
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afgestemd op de mate waarin de 
handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;

worden deze maatregelen afgestemd op de 
mate waarin de handelsbelangen van de 
Unie als gevolg van de maatregelen van dat 
derde land worden tenietgedaan of 
uitgehold;

Or. en

Amendement 54
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 
afgestemd op de mate waarin de 
handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis), artikel 3, punt b bis), 
of artikel 3, punt e), worden deze 
maatregelen afgestemd op de mate waarin 
de handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;”

Or. en

Amendement 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis), artikel 3, punt b bis), 
of artikel 3, punt e), worden deze 
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afgestemd op de mate waarin de 
handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;

maatregelen afgestemd op de mate waarin 
de handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;

Or. en

Amendement 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
Artikel 4 bis
Verzoek van het Europees Parlement of 
de lidstaten
1. Het Europees Parlement of de 
lidstaten kunnen de Commissie verzoeken 
passende stappen vast te stellen of te 
nemen om de in artikel 4 bedoelde  
uitvoeringshandelingen vast te stellen.

2. Wanneer het Europees Parlement 
of een lidstaat besluiten gebruik te maken 
van de in lid 1 bedoelde mogelijkheid, dan 
voorzien zij de Commissie van bewijzen 
van in artikel 3 bedoelde gevallen waarin 
de handelsbelangen van de Unie zijn 
tenietgedaan of uitgehold.
3. Na ontvangst van een verzoek 
informeert de Commissie het Europees 
Parlement en de lidstaten onverwijld over 
de wijze waarop zij aan het verzoek gevolg 
denkt te geven.

Or. en
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Amendement 57
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 5, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
b bis) de opschorting van verbintenissen 
of andere verplichtingen op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten en 
diensten;

Or. en

Amendement 58
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Bestaande tekst Amendement

2 ter) In artikel 7, lid 2, wordt punt c) 
vervangen door:

c) bij wijzigingen van concessies door een 
WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994, wanneer het betrokken 
derde land de Unie na de vaststelling van 
een uitvoeringshandeling krachtens artikel 
4, lid 1, adequate en evenredige 
compensatie biedt.

c) bij wijzigingen van concessies of 
verbintenissen door een WTO-lid 
overeenkomstig artikel XXVIII van de 
GATT 1994, of artikel XXI van de GATS, 
wanneer het betrokken derde land de Unie 
na de vaststelling van een 
uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, 
lid 1, adequate en evenredige compensatie 
biedt.

Or. en
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Amendement 59
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 maart 2025 evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
ervan, en brengt zij hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Tussen ... [18 maanden vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] en ... [twee jaar 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze wijzigingsverordening] evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], met inbegrip van 
een mogelijke verruiming van het 
toepassingsgebied ten aanzien van de 
handhaving van de verbintenissen inzake 
diensten en intellectuele-
eigendomsrechten van handelspartners 
van de EU, de handelspolitieke 
maatregelen die kunnen worden 
vastgesteld, alsmede de uitvoering ervan, 
en brengt zij hierover verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

In de vooronderstelling dat het toepassingsgebied van de verordening in het kader van deze 
herziening niet wordt verruimd, moet de datum van de volgende herziening worden gepland 
binnen een tijdsbestek dat de EU in staat stelt snel te reageren op ontwikkelingen in het beleid 
inzake de internationale handel, met name ten aanzien van de verbintenissen van 
handelspartners inzake diensten en intellectuele eigendom.

Amendement 60
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
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Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 maart 2025 evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
ervan, en brengt zij hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Uiterlijk ... [drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
ervan, en brengt zij hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 61
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 maart 2025 evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
ervan, en brengt zij hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Op 1 maart 2023 evalueert de Commissie 
het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
ervan, en brengt zij hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

De evaluatie van het toepassingsgebied van deze verordening zal opnieuw door het huidige 
Parlement worden behandeld.

Amendement 62
Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt i
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) in lid 2, eerste alinea, wordt de 
eerste zin vervangen door:

Schrappen

Bij de toepassing van lid 1 verricht de 
Commissie een evaluatie om te bepalen of 
in het kader van deze verordening 
bijkomende handelspolitieke maatregelen 
kunnen worden overwogen waarbij 
concessies of andere verplichtingen op het 
gebied van de handel in diensten worden 
opgeschort.

Or. en

Amendement 63
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014 
Artikel 12

Bestaande tekst Amendement

3 bis) artikel 12 wordt vervangen door:
Artikel 12 Artikel 12

Inwerkingtreding Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
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Europese Unie. Europese Unie.  
Artikel 1, lid 3, punt b quater is van 
toepassing met ingang van ... [PO: Please 
insert the date 18 months following the 
date of entry into force of this 
Regulation].

Or. en


