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Amendement 1
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke mededeling 
getiteld “EU-China – een strategische 
visie” (JOIN(2019)5),

Or. en

Amendement 2
Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke mededeling 
getiteld “EU-China – een strategische 
visie” (JOIN(2019)5),

Or. en

Amendement 3
Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 6 oktober 
2015 over de mogelijke uitbreiding van de 
bescherming door de Europese Unie van 
geografische aanduidingen tot niet-
landbouwproducten,

Or. en



PE657.313v01-00 4/45 AM\1213014NL.docx

NL

Amendement 4
Marco Campomenosi, Herve Juvin 

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitkomst van de WTO-
geschillenbeslechtingsprocedure tussen 
China en de EU met betrekking tot de 
behandeling als niet-markteconomie bij 
antidumpingmaatregelen, in 
overeenstemming met het standpunt van 
het Europees Parlement van mei 2016, dat 
het einde van de status van China als 
markt markeert1 bis,
_________________
1 bis. Resolutie van het Europees Parlement 
van 12 mei 2016 over de 
markteconomiestatus van China.

Or. en

Amendement 5
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU de grootste 
exporteur van agrovoedingsproducten ter 
wereld is, en in 2019 een 
recordhandelsoverschot heeft bereikt van 
39 miljard EUR;

B. overwegende dat de EU de grootste 
exporteur van agrovoedingsproducten ter 
wereld is, en in 2019 een handelsoverschot 
heeft bereikt van 39 miljard EUR;

Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de gemiddelde 
waarde van producten met een 
beschermde aanduiding twee keer zo hoog 
is als die van producten zonder 
certificering;

Or. fr

Amendement 7
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de verkoop van 
wijn, gedistilleerde dranken en 
agrovoedingsproducten met een 
geografische aanduiding van de EU 
wereldwijd goed is voor 74,76 miljard 
EUR1;

D. overwegende dat de verkoop van 
wijn, gedistilleerde dranken en 
agrovoedingsproducten met een 
geografische aanduiding van de EU 
wereldwijd goed is voor 74,76 miljard 
EUR1, ofwel 6,8 % van de verkoop van de 
agrovoedingssector in de EU en 15,4 % 
van de EU-uitvoer van 
agrovoedingsproducten;

_________________ _________________
1 Studie van de Commissie, gepubliceerd in 
april 2020, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/IP_20_683.

1 Studie van de Commissie, gepubliceerd in 
april 2020, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/IP_20_683.

Or. en

Amendement 8
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU wereldwijd 
gekend is voor haar productie van 
hoogwaardige agrovoedingsproducten;

E. overwegende dat de EU wereldwijd 
gekend is voor haar productie van 
hoogwaardige agrovoedingsproducten, 
wat een weerspiegeling is van de 
gewaardeerde excellente kwaliteit, 
rijkdom en diversiteit van producten met 
unieke kenmerken uit de landbouwsector 
van de EU;

Or. en

Amendement 9
Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU wereldwijd 
gekend is voor haar productie van 
hoogwaardige agrovoedingsproducten;

E. overwegende dat de EU wereldwijd 
gekend is voor haar knowhow en haar 
productie van hoogwaardige 
agrovoedingsproducten;

Or. en

Amendement 10
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU wereldwijd 
gekend is voor haar productie van 
hoogwaardige agrovoedingsproducten;

E. overwegende dat de EU wereldwijd 
gekend is voor haar productie van 
agrovoedingsproducten waarvan de hoge 
waarde en kwaliteit door strenge controles 
worden gewaarborgd; 

Or. fr
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Amendement 11
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat alle ingevoerde 
agrovoedingsproducten gecontroleerd 
moeten worden en moeten voldoen aan de 
gezondheids-, veiligheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften die door 
EU-producenten in de hele 
toeleveringsketen van de landbouw 
worden gevolgd;

Or. en

Amendement 12
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er in de EU meer 
dan 3 300 geografische aanduidingen zijn 
geregistreerd;

Or. en

Amendement 13
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de lijst van 
beschermde geografische aanduidingen in 
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de loop der jaren ten uitvoer moet worden 
gelegd en dat het loutere naast elkaar 
bestaan van deze aanduidingen en 
handelsmerken met een dubbelzinnige 
naam het negatieve verschijnsel van 
“Europees klinkende” producten niet 
volledig kan voorkomen;

Or. en

Amendement 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat een verslag van 
het Bureau voor intellectuele eigendom 
van de Europese Unie van september 
2016, dat betrekking heeft op de periode 
2014-2016, stelt dat de waarde van de 
EU-handel in namaakproducten in 2013 
85 miljard EUR bedroeg, met een 
potentiële schade van meer dan 10 miljard 
EUR;

Or. en

Amendement 15
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de ervaring die is opgedaan 
met het in 2013 afgeronde project van de 
EU en China over samenwerking op het 
gebied van geografische aanduidingen;

J. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op het in 2013 afgeronde 
project van de EU en China over 
samenwerking op het gebied van 
geografische aanduidingen;

Or. en
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Amendement 16
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat producenten en 
exporteurs van agrovoedingsproducten in 
een moeilijk internationaal handelsklimaat 
moeten opereren;

L. overwegende dat Europese 
producenten en exporteurs van 
agrovoedingsproducten in een moeilijk 
internationaal handelsklimaat moeten 
opereren;

Or. en

Amendement 17
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat deze 
overeenkomst een belangrijke eerste stap 
is en zo spoedig mogelijk moet worden 
uitgebreid om talrijke geografische 
aanduidingen van de EU die nog van de 
overeenkomst uitgesloten zijn, te 
beschermen;

Or. en

Amendement 18
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat Europese 
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producenten en exporteurs van 
agrovoedingsproducten in hoge mate 
blootstaan aan oneerlijke 
handelspraktijken van staatsbedrijven; 
overwegende dat de betrekkingen tussen 
de EU en China gekenmerkt worden door 
een asymmetrische markttoegang en het 
ontbreken van een werkelijk gelijk 
speelveld dat deze Europese producenten 
en exporteurs eerlijke toegang tot de 
Chinese markt garandeert;

Or. en

Amendement 19
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat deze 
overeenkomstvan belang is met het oog op 
de mondiale erkenning van geografische 
aanduidingen;

N. overwegende dat deze 
overeenkomst een eerste stap zou kunnen 
zijn in de richting van de mondiale 
erkenning van Europese geografische 
aanduidingen;

Or. en

Amendement 20
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de sluiting van 
deze overeenkomst aantoont dat de EU en 
China bilaterale overeenkomsten kunnen 
sluiten zolang er goed rekening wordt 
gehouden met de gemeenschappelijke 
belangen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 21
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de 
Volksrepubliek China wellicht andere 
sociale en milieunormen hanteert dan die 
welke in de Europese Unie gelden;

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de sluiting van de 
eerste belangrijke overeenkomst tussen de 
EU en China over een handelsgerelateerde 
kwestie; beschouwt de overeenkomst als 
een potentieel belangrijke exercitie om het 
vertrouwen op te bouwen en de ambitie 
van beide partijen te meten met 
betrekking tot de effectieve uitvoering van 
de overeenkomst en andere terreinen van 
handelssamenwerking;

1. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake samenwerking op 
het gebied van geografische aanduidingen 
en de bescherming daarvan tussen de EU 
en de Volksrepubliek China; hoopt dat de 
partijen wederzijds vertrouwen zullen 
opbouwen door de overeenkomst 
daadwerkelijk ten uitvoer te leggen; 
verwacht dat er ook vooruitgang zal 
worden geboekt op andere terreinen van 
eerlijke handelssamenwerking;

Or. en

Amendement 23
Marco Campomenosi, Herve Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1 is ingenomen met de sluiting van 
de eerste belangrijke overeenkomst tussen 
de EU en China over een 
handelsgerelateerde kwestie; beschouwt 
de overeenkomst als een potentieel 
belangrijke exercitie om het vertrouwen op 
te bouwen en de ambitie van beide partijen 
te meten met betrekking tot de effectieve 
uitvoering van de overeenkomst en andere 
terreinen van handelssamenwerking;

1. neemt kennis van de sluiting van 
de eerste belangrijke overeenkomst tussen 
de EU en China over een 
handelsgerelateerde kwestie; beschouwt 
de overeenkomst als een potentieel 
belangrijke exercitie om het vertrouwen op 
te bouwen en de ambitie van beide partijen 
te meten met betrekking tot de effectieve 
uitvoering van de overeenkomst en andere 
terreinen van handelssamenwerking;

Or. en

Amendement 24
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de sluiting van 
de eerste belangrijke overeenkomst tussen 
de EU en China over een 
handelsgerelateerde kwestie; beschouwt 
de overeenkomst als een potentieel 
belangrijke exercitie om het vertrouwen 
op te bouwen en de ambitie van beide 
partijen te meten met betrekking tot de 
effectieve uitvoering van de overeenkomst 
en andere terreinen van 
handelssamenwerking;

1. is ingenomen met de bescherming 
van Europese geografische aanduidingen 
op de Chinese markt; beschouwt de 
overeenkomst als een potentieel belangrijk 
signaal dat China bereid is met de EU 
samen te werken; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten deze invloed te benutten 
door toekomstige handels- of 
investeringsovereenkomsten afhankelijk 
te stellen van de verbetering van de 
mensenrechtensituatie in China;

Or. en

Amendement 25
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de 
strategische betrekkingen van de EU met 
China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 
zijn gebaseerd;

2. onderstreept het belang van de 
strategische betrekkingen van de EU met 
China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 
zijn gebaseerd; benadrukt dat 
handelsbetrekkingen met de EU volledige 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisen; is ernstig bezorgd over de 
gemelde uitbuiting van Oeigoeren in 
Chinese fabrieken, ook in fabrieken die 
deel uitmaken van de waardeketen van 
EU-bedrijven;

Or. en

Amendement 26
Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, 
Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de 
strategische betrekkingen van de EU met 
China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 
zijn gebaseerd;

2. onderstreept het belang van de 
strategische betrekkingen van de EU met 
China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 
zijn gebaseerd; vraagt China een actievere 
rol te spelen in de WTO en andere 
multilaterale initiatieven;

Or. en

Amendement 27
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de 
strategische betrekkingen van de EU met 
China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 
zijn gebaseerd;

2. onderstreept het belang van de 
betrekkingen van de EU met China; 
benadrukt dat handel en investeringen op 
regels, waarden en een centraal 
multilateraal handelsstelsel moeten zijn 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 28
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat de lidstaten 
van de Europese Unie door namaak 
jaarlijks 60 miljard euro aan inkomsten 
mislopen; dringt aan op effectieve 
financiële sancties voor bedrijven die 
geografische aanduidingen niet 
eerbiedigen en die producten met 
geografische aanduidingen namaken;

Or. fr

Amendement 29
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de 
strategische betrekkingen van de EU met 
China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 

2. onderstreept het strategische belang 
van China; benadrukt dat handel en 
investeringen op regels, waarden en een 
centraal multilateraal handelsstelsel moeten 
zijn gebaseerd;
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zijn gebaseerd;

Or. en

Amendement 30
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat het bereiken van 
deze overeenkomst een positief signaal 
geeft aan de internationale gemeenschap, 
met inbegrip van multilaterale 
instellingen, dat geëngageerde partners in 
staat zijn oplossingen te vinden en hun 
verschillen te overbruggen;

Or. en

Amendement 31
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het hoge 
beschermingsniveau voor een lijst van 
100 Europese geografische aanduidingen 
die in het kader van de overeenkomst 
beschermd zijn, dat verder gaat dan het 
huidige beschermingsniveau in het kader 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, met name voor levensmiddelen, 
maar ook voor wijn en gedistilleerde 
dranken; merkt op dat binnen 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
nog eens 175 geografische aanduidingen 
van de EU en van China zullen worden 
beschermd, en verzoekt de Commissie het 

3. is ingenomen met het hoge 
beschermingsniveau voor een lijst van 
100 Europese en 100 Chinese geografische 
aanduidingen die in het kader van de 
overeenkomst beschermd zijn, dat verder 
gaat dan het huidige beschermingsniveau 
in het kader van de WTO-overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom, met name voor 
levensmiddelen, maar ook voor wijn en 
gedistilleerde dranken; merkt op dat binnen 
4 jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst nog eens 175 geografische 
aanduidingen van de EU en van China 
zullen worden beschermd, en verzoekt de 
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Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang van de onderhandelingen over 
de uitbreiding van de overeenkomst;

Commissie het Parlement op de hoogte te 
houden van de voortgang van de 
onderhandelingen over de uitbreiding van 
de overeenkomst;

Or. en

Amendement 32
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het hoge 
beschermingsniveau voor een lijst van 
100 Europese geografische aanduidingen 
die in het kader van de overeenkomst 
beschermd zijn, dat verder gaat dan het 
huidige beschermingsniveau in het kader 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, met name voor levensmiddelen, 
maar ook voor wijn en gedistilleerde 
dranken; merkt op dat binnen 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
nog eens 175 geografische aanduidingen 
van de EU en van China zullen worden 
beschermd, en verzoekt de Commissie het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang van de onderhandelingen over 
de uitbreiding van de overeenkomst;

3. is ingenomen met het hoge 
beschermingsniveau voor een lijst van 
100 Europese geografische aanduidingen 
die in het kader van de overeenkomst 
beschermd zijn, dat verder gaat dan het 
huidige beschermingsniveau in het kader 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, met name voor levensmiddelen, 
maar ook voor wijn en gedistilleerde 
dranken; merkt op dat binnen 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
nog eens 175 geografische aanduidingen 
van de EU en van China zullen worden 
beschermd, en moedigt de Commissie en 
China aan snel over te gaan tot de 
identificatie van nieuwe geografische 
aanduidingen die moeten worden 
opgenomen en tot de uitbreiding van deze 
overeenkomst; verzoekt de Commissie het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang van de onderhandelingen over 
de uitbreiding van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 33
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het hoge 
beschermingsniveau voor een lijst van 
100 Europese geografische aanduidingen 
die in het kader van de overeenkomst 
beschermd zijn, dat verder gaat dan het 
huidige beschermingsniveau in het kader 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, met name voor levensmiddelen, 
maar ook voor wijn en gedistilleerde 
dranken; merkt op dat binnen 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
nog eens 175 geografische aanduidingen 
van de EU en van China zullen worden 
beschermd, en verzoekt de Commissie het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang van de onderhandelingen over 
de uitbreiding van de overeenkomst; 

3. neemt kennis van het hoge 
beschermingsniveau voor een lijst van 
100 Europese geografische aanduidingen 
die in het kader van de overeenkomst 
beschermd zijn, dat verder gaat dan het 
huidige beschermingsniveau in het kader 
van de WTO-overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, met name voor levensmiddelen, 
maar ook voor wijn en gedistilleerde 
dranken; merkt op dat binnen 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst 
nog eens 175 geografische aanduidingen 
van de EU en van China zullen worden 
beschermd; betreurt echter dat de 
Commissie niet van meet af aan een 
ambitieuzere agenda heeft nagestreefd 
door te proberen een groter aantal 
geografische aanduidingen op te nemen;

Or. en

Amendement 34
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie werk te 
maken van de tenuitvoerlegging van een 
ambitieuzere overeenkomst om het aantal 
beschermde Europese geografische 
aanduidingen in China uit te breiden; 
dringt aan op een scherper toezicht op de 
markttoegang van Europese producten 
tijdens de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst en dringt aan op een 
spoedige ratificatie ervan; merkt op dat de 
EU meer dan 3 300 beschermde 
aanduidingen heeft en benadrukt dat het 
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belangrijk is om in de komende jaren 
zoveel mogelijk aanduidingen die aan de 
criteria voldoen te beschermen in de 
overeenkomst tussen de EU en China;

Or. en

Amendement 35
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de EU een groot 
handelstekort met China heeft, maar 
herinnert eraan dat de EU op het gebied 
van agrovoedingsproducten een 
handelsoverschot heeft;

4. stelt vast dat de EU een groot 
handelstekort met China heeft, maar 
herinnert eraan dat de EU op het gebied 
van agrovoedingsproducten een 
handelsoverschot heeft; dringt aan op 
wederkerigheid en naleving van de 
Europese veiligheidsnormen voor 
levensmiddelen, planten en dieren, 
teneinde oneerlijke concurrentie te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 36
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat 
douanesamenwerking van essentieel 
belang is om namaak te bestrijden; 
vraagt China ervoor te zorgen dat deze 
samenwerking oprecht, actief en 
doeltreffend is en het strategisch kader 
voor douanesamenwerking in 2021-2023 
voort te zetten, om de strijd tegen namaak 
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van producten met een geografische 
aanduiding te verbeteren;

Or. fr

Amendement 37
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang van de onderhandelingen over 
de uitbreiding van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 38
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat beschermde 
oorsprongsbenamingen (BOB’s) een 
betere bescherming bieden dan 
beschermde geografische aanduidingen 
(BGA’s); vraagt dat in elke overeenkomst 
met de Volksrepubliek China een clausule 
wordt opgenomen die de erkenning van 
producten als BOB’s bevordert; 

Or. fr

Amendement 39
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het rijke Europese en 
Chinese erfgoed inzake traditionele 
voedingsmiddelen en het belang van 
geografische aanduidingen in dit verband;

5. wijst erop dat geografische 
aanduidingen niet alleen zakelijke kansen 
beschermen, maar ook symbolen van 
cultureel erfgoed zijn; erkent het rijke 
Europese en Chinese erfgoed inzake 
traditionele voedingsmiddelen en het 
belang van geografische aanduidingen om 
dit erfgoed te beschermen; moedigt de 
Europese en Chinese bevolking aan om 
nieuwsgierigheid aan de dag te leggen bij 
het verkennen van elkaars voedsel- en 
drankspecialiteiten, en verzoekt de 
Commissie en de regeringen om deze 
belangrijke mogelijkheid tot culturele 
uitwisseling en openheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 40
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het rijke Europese en 
Chinese erfgoed inzake traditionele 
voedingsmiddelen en het belang van 
geografische aanduidingen in dit verband;

5 erkent het rijke Europese en 
Chinese erfgoed inzake traditionele 
voedingsmiddelen en het belang van 
geografische aanduidingen in dit verband; 
meent dat beide partijen zich moeten 
inzetten voor de bescherming van dit 
erfgoed en de erkenning ervan in beide 
samenlevingen, om grotere bekendheid te 
geven aan de producten en hun herkomst;

Or. en

Amendement 41
Marco Campomenosi, Herve Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast dat de EU een groot 
handelstekort met China heeft, maar 
herinnert eraan dat de EU op het gebied 
van agrovoedingsproducten een 
handelsoverschot heeft;

5. stelt vast dat de EU een groot 
handelstekort met China heeft;

Or. en

Amendement 42
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het rijke Europese en 
Chinese erfgoed inzake traditionele 
voedingsmiddelen en het belang van 
geografische aanduidingen in dit verband;

5. erkent het rijke Europese en 
Chinese erfgoed inzake traditionele 
voedingsmiddelen en het belang van 
geografische aanduidingen in dit verband; 
herinnert eraan dat het belangrijk is het 
EU-model voor de bescherming van 
geografische aanduidingen te promoten 
als een strategisch belangrijk instrument 
om de authenticiteit van EU-producten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 43
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)



PE657.313v01-00 22/45 AM\1213014NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak om de 
bescherming en de douanesamenwerking 
in de context van de wereldwijde toename 
van elektronische handel te intensiveren; 

Or. fr

Amendement 44
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
zoals kaasproducten, ondanks de 
bescherming waarin de overeenkomst 
voorziet, toch niet naar China kunnen 
worden uitgevoerd vanwege de Chinese 
voedselinvoernormen; verzoekt de 
Commissie de dialoog met China voort te 
zetten, met het oog op de erkenning van de 
voedselveiligheidsnormen van de EU, die 
tot de hoogste ter wereld behoren; vraagt 
China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;

6. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
ondanks de bescherming waarin de 
overeenkomst voorziet, toch niet naar 
China kunnen worden uitgevoerd vanwege 
de Chinese voedselinvoernormen; verzoekt 
de Commissie de dialoog met China voort 
te zetten, met het oog op de erkenning van 
de voedselveiligheidsnormen van de EU, 
die tot de hoogste ter wereld behoren; 
vraagt China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen; roept China op om de sanitaire en 
fytosanitaire normen te verbeteren en deze 
strikt toe te passen en te handhaven;

Or. en

Amendement 45
Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, 
Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
zoals kaasproducten, ondanks de 
bescherming waarin de overeenkomst 
voorziet, toch niet naar China kunnen 
worden uitgevoerd vanwege de Chinese 
voedselinvoernormen; verzoekt de 
Commissie de dialoog met China voort te 
zetten, met het oog op de erkenning van de 
voedselveiligheidsnormen van de EU, die 
tot de hoogste ter wereld behoren; vraagt 
China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;

6. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
zoals kaasproducten, ondanks de 
bescherming waarin de overeenkomst 
voorziet, toch niet naar China kunnen 
worden uitgevoerd vanwege de Chinese 
voedselinvoernormen; verzoekt de 
Commissie de dialoog met China voort te 
zetten, met het oog op de erkenning van de 
voedselveiligheidsnormen van de EU, die 
tot de hoogste ter wereld behoren; roept 
China op om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 46
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
zoals kaasproducten, ondanks de 
bescherming waarin de overeenkomst 
voorziet, toch niet naar China kunnen 
worden uitgevoerd vanwege de Chinese 
voedselinvoernormen; verzoekt de 
Commissie de dialoog met China voort te 
zetten, met het oog op de erkenning van de 
voedselveiligheidsnormen van de EU, die 
tot de hoogste ter wereld behoren; vraagt 
China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;

6. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
ondanks de bescherming waarin de 
overeenkomst voorziet, toch niet naar 
China kunnen worden uitgevoerd vanwege 
de Chinese voedselinvoernormen; verzoekt 
de Commissie de dialoog met China voort 
te zetten, met het oog op de erkenning van 
de voedselveiligheidsnormen van de EU, 
die tot de hoogste ter wereld behoren; 
vraagt China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;

Or. en
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Amendement 47
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat de overeenkomst 
de positieve impact van beschermde 
geografische aanduidingen op de kwaliteit 
van voedsel, de arbeidsomstandigheden 
van producenten, het behoud van de 
biodiversiteit en de bescherming van 
landschappen onderschrijft; 

Or. fr

Amendement 48
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het dat sommige van de 
geografische aanduidingen van de EU, 
zoals kaasproducten, ondanks de 
bescherming waarin de overeenkomst 
voorziet, toch niet naar China kunnen 
worden uitgevoerd vanwege de Chinese 
voedselinvoernormen; verzoekt de 
Commissie de dialoog met China voort te 
zetten, met het oog op de erkenning van de 
voedselveiligheidsnormen van de EU, die 
tot de hoogste ter wereld behoren; vraagt 
China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;

7. betreurt het dat, ondanks de 
bescherming waarin de overeenkomst 
voorziet, de grote meerderheid van de 
geregistreerde geografische aanduidingen 
van de EU nog niet in de overeenkomst 
zijn opgenomen en dat sommige van deze 
geografische aanduidingen, zoals 
kaasproducten, toch niet naar China 
kunnen worden uitgevoerd vanwege de 
Chinese voedselinvoernormen; verzoekt de 
Commissie de dialoog met China voort te 
zetten, met het oog op de erkenning van de 
voedselveiligheidsnormen van de EU, die 
tot de hoogste ter wereld behoren; vraagt 
China om ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te 
nemen;
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Or. en

Amendement 49
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vraagt dat op alle in de 
overeenkomst opgenomen geografische 
aanduidingen een clausule wordt 
toegepast met het oog op de invoering van 
een bescherming naar het model van de 
“aanvullende bescherming” in de 
TRIPS-Overeenkomst (de Overeenkomst 
van Lissabon), zodat de namen van de 
geografische aanduidingen een exclusieve 
domeinnaam vormen en niet kunnen 
worden gebruikt in naamvarianten die 
misleidend kunnen zijn voor de 
consument;

Or. fr

Amendement 50
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie, de EDEO 
en hun delegaties in China om toezicht te 
houden op het registratieproces van de 
geografische aanduidingen in China en 
de Europese eigenaren van geografische 
aanduidingen te ondersteunen ingeval 
zich problemen voordoen; 

Or. en
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Amendement 51
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het belang van 
geografische aanduidingen in de 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
onderstreept het belang van inspanningen 
ter bestrijding van namaakproducten; 
moedigt de Commissie aan om de 
samenwerking met China op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten voort 
te zetten en verzoekt de Commissie de 
ondersteuning van bedrijven in de EU via 
de helpdesk betreffende intellectuele-
eigendomsrechten te behouden;

8. benadrukt het belang van 
geografische aanduidingen in de 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
onderstreept het belang van inspanningen 
ter bestrijding van namaakproducten; 
is in dit verband ingenomen met de 
goedkeuring en tenuitvoerlegging van de 
nieuwe Chinese wetgeving inzake IER-
bescherming; moedigt de Commissie aan 
om de samenwerking met China op het 
gebied van intellectuele-eigendomsrechten 
voort te zetten en verzoekt de Commissie 
de ondersteuning van bedrijven in de EU 
via de helpdesk betreffende intellectuele-
eigendomsrechten te behouden;

Or. en

Amendement 52
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het belang van 
geografische aanduidingen in de 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
onderstreept het belang van inspanningen 
ter bestrijding van namaakproducten; 
moedigt de Commissie aan om de 
samenwerking met China op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten voort 
te zetten en verzoekt de Commissie de 
ondersteuning van bedrijven in de EU via 
de helpdesk betreffende intellectuele-
eigendomsrechten te behouden;

8. benadrukt het belang van 
geografische aanduidingen in de 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
onderstreept het belang van inspanningen 
ter bestrijding van namaakproducten; 
moedigt de Commissie aan om de 
samenwerking met China op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten voort 
te zetten en verzoekt de Commissie de 
ondersteuning van bedrijven in de EU via 
de helpdesk betreffende intellectuele-
eigendomsrechten te behouden; wijst op de 
toegevoegde waarde van samenwerking 
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met organen zoals het Bureau voor 
intellectuele eigendom van de EU voor 
een goede monitoring en handhaving;

Or. en

Amendement 53
Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, 
Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het belang van 
geografische aanduidingen in de 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
onderstreept het belang van inspanningen 
ter bestrijding van namaakproducten; 
moedigt de Commissie aan om de 
samenwerking met China op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten voort 
te zetten en verzoekt de Commissie de 
ondersteuning van bedrijven in de EU via 
de helpdesk betreffende intellectuele-
eigendomsrechten te behouden;

8. benadrukt het belang van 
geografische aanduidingen in de 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
onderstreept het belang van inspanningen 
ter bestrijding van namaakproducten; 
dringt aan op een nauwere 
douanesamenwerking tussen de EU en 
China, die van cruciaal belang is om 
namaak te bestrijden en eerlijke 
concurrentie te waarborgen; onderstreept 
dat de eerbiediging en bescherming van 
geografische aanduidingen de lokale 
waarden beschermt, met inbegrip van 
infrastructuur en werkgelegenheid, de 
regionale ontwikkeling bevordert en de 
traceerbaarheid, transparantie en 
consumentenvoorlichting verbetert; 
herinnert in dat verband aan zijn verzoek 
aan de Commissie om een 
wetgevingsvoorstel in te dienen met als 
doel een gemeenschappelijk Europees 
stelsel in te voeren voor de bescherming 
van geografische aanduidingen van niet-
landbouwproducten; moedigt de 
Commissie aan om de samenwerking met 
China op het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten voort te zetten en 
verzoekt de Commissie de ondersteuning 
van bedrijven in de EU via de helpdesk 
betreffende intellectuele-eigendomsrechten 
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te behouden; 

Or. en

Amendement 54
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het belangrijk 
is de bescherming van geografische 
aanduidingen van de Europese Unie uit te 
breiden tot niet-landbouwproducten;

Or. en

Amendement 55
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en
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Amendement 56
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom verslag uit te brengen 
bij het Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, 2 jaar na de 
inwerkingtreding ervan;

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom verslag uit te brengen 
bij het Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, 2 jaar na de 
inwerkingtreding ervan; is ingenomen met 
de recente benoeming van een hoofd 
handhaving voor de handel en benadrukt 
de cruciale rol die deze zal spelen bij het 
toezicht op en de verbetering van de 
naleving van deze overeenkomst;

Or. en

Amendement 57
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9 benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom verslag uit te brengen 
bij het Parlement over de uitvoering van de 

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom jaarlijks verslag uit te 
brengen bij het Parlement over de 
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overeenkomst, 2 jaar na de 
inwerkingtreding ervan;

uitvoering van de overeenkomst, vanaf het 
eerste jaar na de inwerkingtreding ervan;

Or. en

Amendement 58
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom verslag uit te brengen 
bij het Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, 2 jaar na de 
inwerkingtreding ervan;

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom verslag uit te brengen 
bij het Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, 2 jaar na de 
inwerkingtreding ervan, alsook over de 
voortdurende strenge controles en tests op 
alle ingevoerde producten uit China om 
namaak en fraude bij voedingsproducten 
op te sporen en te bestrijden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 

9. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
overeengekomen bepalingen van de 
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overeenkomst; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie daarom verslag uit te brengen 
bij het Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, 2 jaar na de 
inwerkingtreding ervan;

overeenkomst; onderstreept de cruciale rol 
van het recentelijk benoemde hoofd 
handhaving voor de handel bij het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst en verzoekt hem 
onmiddellijk te reageren in geval van 
tekortkomingen in de uitvoering; herhaalt 
dat het Europees Parlement vastbesloten is 
de correcte toepassing van de 
overeenkomst te monitoren en te 
controleren; verzoekt de Commissie 
daarom verslag uit te brengen bij het 
Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, één jaar na de 
inwerkingtreding ervan;

Or. en

Amendement 60
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de economische en 
handelsovereenkomst tussen de Verenigde 
Staten en China, de “US-China Phase One 
Deal”, die op 14 februari 2020 in werking 
is getreden, moet worden uitgevoerd op 
niet-discriminerende wijze en met 
volledige inachtneming van de WTO-
regels en de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de 
overeenkomst tussen de EU en China 
inzake geografische aanduidingen; 
verwacht dat Europese exporteurs 
onmiddellijk voordeel zullen halen uit de 
handelsfacilitatiemaatregelen in de 
agrovoedingssector;

10. benadrukt dat de economische en 
handelsovereenkomst tussen de Verenigde 
Staten en China, de “US-China Phase One 
Deal”, die op 14 februari 2020 in werking 
is getreden, moet worden uitgevoerd op 
niet-discriminerende wijze en met 
volledige inachtneming van de WTO-
regels en de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de 
overeenkomst tussen de EU en China 
inzake geografische aanduidingen; 
benadrukt dat de EU ook nauwlettend 
toezicht zal houden op de 
tenuitvoerlegging van de tweede lijst van 
175 geografische aanduidingen van de 
EU met betrekking tot mogelijke 
overlappingen met de “US-China Phase 
One Deal”; verwacht dat Europese 
exporteurs onmiddellijk voordeel zullen 
halen uit de handelsfacilitatiemaatregelen 
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in de agrovoedingssector;

Or. en

Amendement 61
Barry Andrews, Jordi Cañas, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de economische en 
handelsovereenkomst tussen de Verenigde 
Staten en China, de “US-China Phase One 
Deal”, die op 14 februari 2020 in werking 
is getreden, moet worden uitgevoerd op 
niet-discriminerende wijze en met 
volledige inachtneming van de WTO-
regels en de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de 
overeenkomst tussen de EU en China 
inzake geografische aanduidingen; 
verwacht dat Europese exporteurs 
onmiddellijk voordeel zullen halen uit de 
handelsfacilitatiemaatregelen in de 
agrovoedingssector;

10. is bezorgd over de gevolgen die de 
economische en handelsovereenkomst 
tussen de Verenigde Staten en China, de 
“US-China Phase One Deal”, die op 
14 februari 2020 in werking is getreden, 
zou kunnen hebben voor de overeenkomst 
tussen de EU en China inzake 
geografische aanduidingen en benadrukt 
dat deze moet worden uitgevoerd op niet-
discriminerende wijze en met volledige 
inachtneming van de WTO-regels, en 
zonder verstorende gevolgen voor de 
handhaving van de verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van de 
overeenkomst tussen de EU en China 
inzake geografische aanduidingen; 
verwacht dat Europese exporteurs 
onmiddellijk voordeel zullen halen uit de 
handelsfacilitatiemaatregelen in de 
agrovoedingssector;

Or. en

Amendement 62
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. uit zijn diepe bezorgdheid over de 
vele belemmeringen waarmee bedrijven 
en landbouwers uit de EU worden 
geconfronteerd om toegang te krijgen tot 
de Chinese markt en er actief te zijn, 
vanwege het door de staat geleide 
systeem; is van mening dat eerlijke 
mededinging tussen Europese en Chinese 
bedrijven tot meer kansen en meer 
innovatie zou leiden, en roept de 
Commissie op om verder samen te werken 
met de Chinese autoriteiten om dergelijke 
belemmeringen weg te nemen;

Or. en

Amendement 63
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, de 
hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, de 
rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 

11. benadrukt de reeds lang bestaande 
noodzaak om een gelijk speelveld tussen 
de EU en China te creëren op het gebied 
van handel en investeringen; dringt er bij 
China op aan in dit verband constructief 
samen te werken; verwacht Chinese 
concessies in de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
benadrukt de oproep van de EU aan 
China om vooruitgang te boeken met de 
hervorming van de WTO, met inbegrip 
van subsidies aan de industrie, en herhaalt 
de bezorgdheid van de EU over de 
bevoorrechte status van staatsbedrijven 
wat betreft de gedwongen overdracht van 
technologie en dumping in 
industriesectoren waar China enorme 
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ontwikkelingsniveau; overcapaciteit heeft;

Or. en

Amendement 64
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren, met bijzondere aandacht voor 
wederkerigheid op het gebied van 
markttoegang en overheidsopdrachten; 
dringt er bij China op aan de constructieve 
samenwerking inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen uit te breiden 
naar andere handelsdomeinen, en actief bij 
te dragen aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

Or. en

Amendement 65
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



AM\1213014NL.docx 35/45 PE657.313v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, en het 
gebrek aan wederkerige markttoegang 
voor financiële diensten aan te pakken, 
teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen 
als lid van de WTO en in overeenstemming 
met zijn ontwikkelingsniveau;

Or. en

Amendement 66
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, met name industriële 
en ambachtelijke producten, en actief 
bij te dragen aan de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
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de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

Or. fr

Amendement 67
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, de beperking 
van oneerlijke handelspraktijken zoals 
dumping en subsidies, uitgebreide regels 
inzake subsidies aan de industrie, de rol 
van staatsbedrijven, en bepalingen inzake 
de gedwongen overdracht van technologie 
en overcapaciteit in de staal-, aluminium- 
en hightechsector, teneinde te voldoen aan 
zijn verplichtingen als lid van de WTO en 
in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

Or. en
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Amendement 68
Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, 
Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie, gedwongen 
gegevenslokalisatie en overcapaciteit in de 
staal-, aluminium- en hightechsector, 
teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen 
als lid van de WTO en in overeenstemming 
met zijn ontwikkelingsniveau;

Or. en

Amendement 69
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
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bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de hervorming van de WTO, 
uitgebreide regels inzake subsidies aan de 
industrie, de rol van staatsbedrijven, en 
bepalingen inzake de gedwongen 
overdracht van technologie en 
overcapaciteit in de staal-, aluminium- en 
hightechsector, teneinde te voldoen aan 
zijn verplichtingen als lid van de WTO en 
in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau; dringt erop aan dat 
China zijn internationale verplichtingen 
nakomt en zich ertoe verbindt de 
mensenrechten te eerbiedigen, met 
name in het licht van de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst;

Or. en

Amendement 70
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
de hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, 
de rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 

11. benadrukt de dringende noodzaak 
om het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren en dringt er bij beide partners 
op aan de constructieve samenwerking 
inzake de bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, passende zorgvuldigheid en 
de verwezenlijking van de SDG’s, de 
hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie en 
de rol van staatsbedrijven; verzoekt China 
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voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

de bepalingen inzake de gedwongen 
overdracht van technologie en 
overcapaciteit in de staal-, aluminium- en 
hightechsector aan te pakken en zijn 
verplichtingen op internationaal niveau en 
als lid van de WTO na te komen, in 
overeenstemming met het bereikte 
ontwikkelingsniveau; herhaalt dat de 
bilaterale en multilaterale samenwerking 
met het oog op duurzame ontwikkeling en 
een eerlijk handelsstelsel moet worden 
verbeterd door sociale en milieunormen te 
bevorderen die gebaseerd zijn op de 
eerbiediging en tenuitvoerlegging van 
internationale verdragen en 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 71
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt de dringende noodzaak om 
het gelijke speelveld tussen de EU en 
China op andere gebieden verder te 
verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden naar andere 
handelsdomeinen, en actief bij te dragen 
aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, de 
hervorming van de WTO, uitgebreide 
regels inzake subsidies aan de industrie, de 
rol van staatsbedrijven, en bepalingen 
inzake de gedwongen overdracht van 
technologie en overcapaciteit in de staal-, 
aluminium- en hightechsector, teneinde te 
voldoen aan zijn verplichtingen als lid van 
de WTO en in overeenstemming met zijn 

11. benadrukt daarom de dringende 
noodzaak om het gelijke speelveld tussen 
de EU en China op andere gebieden verder 
te verbeteren; dringt er bij China op aan de 
constructieve samenwerking inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen uit te breiden en 
marktgebaseerde hervormingen na te 
streven om betekenisvolle vooruitgang te 
boeken bij de lopende onderhandelingen 
over de bilaterale 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
een ambitieuze hervorming van de WTO 
te ondersteunen en subsidies aan de 
industrie, de rol van staatsbedrijven, 
bepalingen inzake de gedwongen 
overdracht van technologie en 
overcapaciteit in de staal-, aluminium- en 
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ontwikkelingsniveau; hightechsector aan te pakken;

Or. en

Amendement 72
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat China zijn 
WTO-verplichtingen volledig nakomt en 
zijn verworven economische macht 
afstemt op zijn ontwikkelingsniveau;

Or. en

Amendement 73
Marco Campomenosi, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang van een 
doeltreffende uitvoering en behoorlijke 
handhaving op de markt van de 
bepalingen van de overeenkomst, 
door ervoor te zorgen dat de 
monitoringmethoden naar behoren 
functioneren; herhaalt dat het Europees 
Parlement vastbesloten is de correcte 
toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de 
Commissie in dit verband ervoor te zorgen 
dat de in de overeenkomst opgenomen 
monitoringmethoden naar behoren 
functioneren, aangezien de structuur en 
procedures voor de handhaving van de 
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geografische aanduidingen moeten 
worden verbeterd en gestroomlijnd, 
hetgeen cruciaal is voor bilaterale 
samenwerking; verzoekt de Commissie 
daarom verslag uit te brengen bij het 
Parlement over de uitvoering van de 
overeenkomst, één jaar na de 
inwerkingtreding ervan;

Or. en

Amendement 74
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het waarborgen van 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn;

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het waarborgen van 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn; verzoekt de 
EU-lidstaten om China te benaderen met 
één stem en een gecoördineerde aanpak;

Or. en

Amendement 75
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 



PE657.313v01-00 42/45 AM\1213014NL.docx

NL

investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het waarborgen van 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn;

investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; wijst erop dat de EU-markt voor 
overheidsopdrachten open is, terwijl 
Europese ondernemingen vaak 
moeilijkheden ondervinden om toegang te 
krijgen tot aanbestedingsmogelijkheden 
op de Chinese markten; benadrukt dat het 
waarborgen van een gelijk speelveld, 
wederkerigheid en een niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn;

Or. en

Amendement 76
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het waarborgen van 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn;

12. herinnert eraan dat er ambitieuze 
voorwaarden inzake mensenrechten 
moeten worden verbonden aan de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst, om de huidige 
nijpende situatie aan te pakken, met name 
de massale deportatie en detentie van 
Oeigoeren; benadrukt dat het waarborgen 
van een gelijk speelveld, wederkerigheid 
en een niet-discriminerende behandeling 
van de respectieve partijen en hun 
bedrijfsleven van essentieel belang zijn;

Or. en

Amendement 77
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het waarborgen van 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn;

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst aanzienlijke 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het belangrijk is 
om in de overeenkomst een ambitieus 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling op te nemen; benadrukt dat 
het waarborgen van een gelijk speelveld, 
een grotere wederkerigheid en een niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
en burgers van essentieel belang zijn; 
dringt er bij de partijen op aan de 
transparantie te verbeteren en aan de 
overeenkomst een parlementaire dimensie 
te geven, ook met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging ervan;

Or. en

Amendement 78
Barry Andrews, Jordi Cañas, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Urmas 
Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; benadrukt dat het waarborgen van 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn;

12. herinnert eraan dat bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst ambitieuze 
vorderingen moeten worden geboekt, om 
de huidige asymmetrie op de markt aan te 
pakken; herinnert eraan dat Chinese 
ondernemingen, met inbegrip van 
overheidsbedrijven, profiteren van de wijd 
opengestelde markten in de EU, terwijl 
EU-bedrijven zeer beperkte toegang 
hebben tot de Chinese markten en geen 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten; 
benadrukt dat het waarborgen van een 
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gelijk speelveld, wederkerigheid en een 
niet-discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen en hun bedrijfsleven 
van essentieel belang zijn; herinnert eraan 
dat deze overeenkomst de EU-prioriteiten 
inzake duurzaamheid moet weerspiegelen 
en een mensenrechtenclausule en een 
ambitieus en afdwingbaar hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling moet 
omvatten om de mensenrechten te 
beschermen, duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en klimaatverandering te 
bestrijden, onder meer door de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs;

Or. en

Amendement 79
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat de 
handelsbetrekkingen van de EU een 
goede harmonie in de regionale 
betrekkingen tussen China en zijn 
buurlanden vereisen, alsook een vlotte 
co-existentie met alle gebieden die een 
bijzondere band met Europa hebben; wijst 
erop dat de volledige naleving door China 
van eerdere internationale verbintenissen 
in de regio de goede uitvoering van deze 
overeenkomst mogelijk zal maken;

Or. en

Amendement 80
Paolo De Castro, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie en China 
intensiever samen te werken om de 
klimaatverandering te bestrijden en bij te 
dragen aan de verwezenlijking van 
milieudoelstellingen in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs;

Or. en


