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Amendement 1
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Visum 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 17 mei 2020 getiteld 
“Aangepast werkprogramma van de 
Commissie voor 2020” (COM(2020)0440 
final) en de intentiebrief van voorzitter 
Von der Leyen aan voorzitter Sassoli en 
bondskanselier Merkel van 16 september 
2020, getiteld “Staat van de Unie 2020”,

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 17 mei 2020 getiteld 
“Aangepast werkprogramma van de 
Commissie voor 2020” (COM(2020)0440 
final) en de intentiebrief van de voorzitter 
van de Commissie aan de voorzitter van 
het Europees Parlement en de 
bondskanselier van het land dat het 
voorzitterschap van de Raad bekleedt van 
16 september 2020, getiteld “Staat van de 
Unie 2020”,

Or. el

Amendement 2
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 11 december 2019, getiteld 
“De Europese Green Deal” 
(COM(2019) 640 final),

Or. en

Amendement 3
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews



PE659.021v01-00 4/131 AM\1216202NL.docx

NL

Voorontwerp van resolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 december 2017 getiteld “Naar een 
digitale handelsstrategie”,

Or. en

Amendement 4
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke mededeling 
van de Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
van 18 maart 2020 getiteld “Het beleid 
inzake het Oostelijk Partnerschap na 
2020: de weerbaarheid versterken – een 
Oostelijk Partnerschap dat iedereen ten 
goede komt” (JOIN(2020) 7 final),

Or. en

Amendement 5
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de uitgebreide analyse over 
“Handel en biodiversiteit” waar in juni 
2020 door de Commissie internationale 
handel om werd verzocht bij de 
beleidsondersteunende afdeling Externe 
Betrekkingen,
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Or. en

Amendement 6
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 9 maart 2019 getiteld 
“Naar een brede strategie met Afrika”,

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien zijn verslag van 7 oktober 
2020 betreffende het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van een kader 
voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet),

Or. en

Amendement 8
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
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Visum 11 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de noodsituatie op 
het gebied van klimaat en milieu,

Or. en

Amendement 9
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de Overeenkomst van 
Parijs, zoals aangenomen op de 21e 
Conferentie van de Partijen bij de COP21 
in Parijs op 12 december 2015 
(Overeenkomst van Parijs),

Or. en

Amendement 10
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Visum 11 quater (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde 
Naties,

Or. en

Amendement 11
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Overweging A

Voorontwerp van resolutie Amendement

A. overwegende dat na de 
COVID‑19‑uitbraak in 2020 de mondiale 
toeleveringsketens en productielijnen zijn 
onderbroken waardoor duidelijk werd dat 
de Europese Unie afhankelijk is van 
bronnen buiten de EU, met name voor een 
aantal strategische sectoren, zoals de 
medische en farmaceutische sector;

A. overwegende dat tijdens de 
COVID‑19‑uitbraak in 2020 bepaalde 
mondiale toeleveringsketens en 
productielijnen tijdelijk zijn onderbroken 
waardoor duidelijk werd dat de Europese 
Unie in een gemondialiseerde economie 
ook afhankelijk is van bronnen buiten de 
EU, zoals voor een aantal producten en 
dienstverleners in strategische sectoren, 
zoals de medische en farmaceutische 
sector; overwegende dat deze ervaring de 
noodzaak benadrukt om in de 
toeleveringsketens en in de samenwerking 
op het vlak van productie zorg te dragen 
voor elkaar, en gezamenlijk te reageren 
op wereldwijde problemen, zoals een 
pandemie;

Or. en

Amendement 12
Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Overweging A

Voorontwerp van resolutie Amendement

A. overwegende dat na de 
COVID‑19‑uitbraak in 2020 de mondiale 
toeleveringsketens en productielijnen zijn 
onderbroken waardoor duidelijk werd dat 
de Europese Unie afhankelijk is van 
bronnen buiten de EU, met name voor een 
aantal strategische sectoren, zoals de 
medische en farmaceutische sector;

A. overwegende dat de 
handelsbetrekkingen van de EU zeer 
uiteenlopend zijn en dat de 
afhankelijkheid van de EU van 
bijvoorbeeld China niet is toegenomen 
sinds China is toegetreden tot de WTO; 
overwegende dat na de 
COVID‑19‑uitbraak in 2020 de mondiale 
toeleveringsketens en productielijnen zijn 
onderbroken waardoor zwakke punten in 
de toelevering aan het licht kwamen, met 
name voor een aantal strategische sectoren, 
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zoals de medische en farmaceutische 
sector;

Or. en

Amendement 13
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Overweging A bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
Green Deal moet worden gezien als het 
belangrijkste beleidskader voor alle 
beleidsmaatregelen van de EU, met 
inbegrip van zowel handels- als andere 
externe beleidsmaatregelen van de EU om 
onder meer de Europese normen en 
waarden te bevorderen, en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs op mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 14
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Overweging A bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

A bis. overwegende dat handelsregels en 
-voordelen zowel buiten de EU als in de 
lidstaten worden betwist, en overwegende 
dat nieuwe uitdagingen voor duurzame 
ontwikkeling zoals de strijd tegen 
klimaatverandering in al het externe en 
interne overheidsbeleid van de EU moeten 
worden gemainstreamd;
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Or. en

Amendement 15
Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Overweging A bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU wat betreft 
concurrentievermogen al vóór de 
pandemie achterliep bij andere 
economieën, en nu significante 
economische verliezen lijdt als gevolg van 
de verstoring van de internationale handel 
in de nasleep van de COVID-19-
pandemie;

Or. en

Amendement 16
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Overweging A bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU, van 
nature een continent dat over weinig 
middelen beschikt, afhankelijk is van 
invoer en derhalve met name profiteert 
van een goed functionerend, op regels 
gebaseerd mondiaal handelsstelsel;

Or. en

Amendement 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Overweging B
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Voorontwerp van resolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie 
in een unieke positie verkeert om het 
voortouw te nemen voor een duurzaam 
herstel;

B. overwegende dat de Europese Unie 
in een unieke positie verkeert om het 
voortouw te nemen voor een duurzaam 
herstel vanwege haar verplichting en 
moed om de digitale en de groene transitie 
te omarmen; overwegende dat de Unie 
nieuwe normen heeft vastgesteld met 
betrekking tot de hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling van de 
vrijhandelsovereenkomsten die met 
nieuwe handelspartners worden 
ondertekend;

Or. en

Amendement 18
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Overweging B

Voorontwerp van resolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie 
in een unieke positie verkeert om het 
voortouw te nemen voor een duurzaam 
herstel;

B. overwegende dat de Europese Unie 
in een unieke positie verkeert om op 
mondiaal niveau samen te werken voor 
een duurzaam herstel van de 
wereldeconomie, en om het goede 
voorbeeld te geven door de noodzaak om 
de economie weer op te bouwen aan te 
grijpen om de ecologisch en sociaal 
duurzame transformatie en modernisering 
van productieregelingen, -diensten en -
infrastructuur te bespoedigen;

Or. en

Amendement 19
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Overweging B
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Voorontwerp van resolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie 
in een unieke positie verkeert om het 
voortouw te nemen voor een duurzaam 
herstel;

B. overwegende dat de Europese Unie 
in een unieke positie verkeert om het 
voortouw te nemen voor een duurzaam 
herstel in overeenstemming met de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Overweging B bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

B bis. overwegende dat, in deze moeilijke 
tijden van de pandemie, 
klimaatverandering en de toenemende 
ongelijke welvaartsverdeling, de tijd is 
gekomen om handel te gebruiken als een 
matrix om ons gebruik van hulpbronnen 
te verbeteren, welvaart beter te verdelen 
en arbeidsomstandigheden te verbeteren, 
onze consumptiegewoonten te veranderen, 
de mensenrechten te eerbiedigen in 
toeleveringsketens, zo min mogelijk effect 
op het milieu te hebben, koolstofarme, 
industriële productie te ondersteunen en 
de mythe van oneindige groei in twijfel te 
trekken, voeding te bevorderen die onze 
gezondheid beschermt en duurzaam 
geproduceerd is; overwegende dat de 
Europese Unie een wereldwijde 
pleitbezorger zou kunnen worden met het 
stellen van normen om eerlijke handel in 
plaats van louter vrije handel te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 21
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Marco Campomenosi

Voorontwerp van resolutie
Overweging B bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

B bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie veel Europese bedrijven in een 
kwetsbare situatie met financiële 
moeilijkheden brengt; overwegende dat de 
sociaaleconomische gevolgen van de 
pandemie voor landen zonder 
markteconomie minder groot zullen zijn 
dan in EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 22
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Overweging B bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

B bis. overwegende dat de herziening van 
het handelsbeleid van de EU en het 
opstellen van een assertievere EU-
handelsagenda plaatsvinden op een 
moment dat wereldwijd veel politiek 
gestuurde acties worden uitgevoerd op het 
gebied van handel, economie en 
financiën, met gevolgen op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 23
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Voorontwerp van resolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 24
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Overweging B ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

B ter. overwegende dat Europa een van 
de grootste handelsblokken ter wereld is, 
zou het baat hebben bij een breder 
gebruik van de euro in zijn internationale 
handel, voor wat betreft vermindering van 
het wisselkoersrisico en andere 
valutagerelateerde kosten in 
handelstransacties, en het voorzien in 
meer onafhankelijkheid en autonomie 
aan Europese bedrijven; wat op zijn beurt 
zou bijdragen tot de versterking van de 
internationale rol van de euro;

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, en de stagnering in 
de ontwikkeling van een werkend 



PE659.021v01-00 14/131 AM\1216202NL.docx

NL

verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

internationaal, multilateraal, op regels 
gebaseerd handelsstelsel waarin de WTO 
centraal staat, en in nauwe samenhang 
met andere instellingen inzake 
internationale governance zoals de 
Conferentie van de Verenigde Naties 
inzake handel en ontwikkeling 
(UNCTAD) en de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), met als doel 
economische samenwerking en de handel 
eerlijk, inclusief en duurzaam te maken; 
neemt nota van het begrip “open 
strategische autonomie” en verzoekt de 
Commissie om verdere details over de 
inhoud ervan; acht het te dien einde van 
cruciaal belang tussen het handelsbeleid en 
de terreinen van het intern beleid (bijv. het 
industrie-, digitaal, sociaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat het succes van 
de handelsstrategie van onze Unie moet 
worden gemeten aan de bijdrage ervan 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties 
tegen 2030; is ervan overtuigd dat een 
succesvolle en digitale transitie in het 
kader van de Green Deal het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector zal vergroten, 
fatsoenlijke hoogwaardige banen zal 
creëren en de werknemers zal beschermen, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand zal brengen en de belangen en 
waarden van de EU zal bevorderen; 
onderstreept de vraag in onze 
samenlevingen naar een gezonde 
Europese landbouwsector en de 
bijbehorende hoogwaardige en steeds 
vaker biologische producten, en 
benadrukt dat het handelsbeleid van onze 
Unie onze landbouwers niet moet 
blootstellen aan oneerlijke concurrentie 
van niet-duurzame vormen van 
landbouwproductie buiten de EU; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU het mondiale herstelproces ten volle 
moet ondersteunen met een bredere 
bezinning over de zwakke punten van 
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lokale productie, ook in de EU, en de 
onderlinge afhankelijkheid tussen 
markten en landen;

Or. en

Amendement 26
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; merkt in deze 
context op dat het beleid inzake “open 
strategische autonomie” overeen moet 
stemmen met de internationale wettelijke 
verplichtingen van de EU en haar 
verbintenis tot een op regels gebaseerde 
aanpak van haar handelsbeleid; 
onderstreept dat met deze aanpak 
rekening moet worden gehouden met de 
door de EU geplande herziening van haar 
beleid inzake overheidssteun en het effect 
ervan op het handelsbeleid van de EU; 
acht het te dien einde van cruciaal belang 
tussen het handelsbeleid en de terreinen 
van het intern beleid (bijv. het industrie-, 
digitaal en milieubeleid) synergieën te 
coördineren en te creëren; onderstreept dat 
de handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
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EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

Or. en

Amendement 27
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie en de noodzaak van 
een volledigere integratie van handel in 
de uitvoering van de Europese Green 
Deal; is verheugd over het begrip “open 
strategische autonomie” en verzoekt de 
Commissie om verdere details over de 
inhoud ervan; acht het te dien einde van 
cruciaal belang tussen het handelsbeleid en 
de terreinen van het intern beleid (bijv. het 
industrie-, digitaal en milieubeleid) 
synergieën te coördineren en te creëren; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU het concurrentievermogen van de 
EU‑industrie en van de landbouwsector 
moet vergroten, hoogwaardige banen moet 
creëren, de werknemers moet beschermen, 
inclusieve en duurzame economische 
ontwikkeling tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU volledig moet 
bijdragen aan het herstelproces met een 
bredere bezinning over de zwakke punten 
van de EU en haar afhankelijkheid van 
derde markten en landen; dringt erop aan 
dat DG Trade naar behoren rekening 
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houdt met de input van de andere 
relevante DG’s en van de EDEO voor 
aangelegenheden die niet rechtstreeks 
verband houden met handel, zoals 
mensenrechten, milieunormen en 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 28
Massimiliano Salini

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen; doet een beroep op de Commissie 
om het concurrentievermogen van de 
industrieën in de EU te waarborgen met 
het oog op de verschillende kosten en 
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risico’s waarmee zij te maken zullen 
krijgen in hun transitie naar 
koolstofneutraliteit, met name door het 
feit dat andere internationale partners er 
niet dezelfde ambities als de Europese 
Unie op na houden;

Or. en

Amendement 29
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, gezondheids-, 
financieel, digitaal en milieubeleid) 
synergieën te coördineren en te creëren; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU het concurrentievermogen van de 
EU‑industrie en van de landbouwsector 
moet vergroten, hoogwaardige banen moet 
creëren, de werknemers moet beschermen, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU zowel binnen als buiten de Unie moet 
bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU volledig moet 
bijdragen aan het herstelproces met een 
bredere bezinning over de zwakke punten 
van de EU en haar afhankelijkheid van 
derde markten en landen, teneinde de 
belangrijkste toeleveringsketens van voor 
de crisis essentiële goederen (d.w.z. 
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medische hulpmiddelen, levensmiddelen, 
ICT-goederen en -diensten) open en 
werkend te houden;

Or. en

Amendement 30
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid van de EU in 2020 in reactie 
op de COVID‑19‑pandemie, de 
toenemende protectionistische 
maatregelen wereldwijd en de uiterst 
uitdagende omstandigheden voor de 
internationale handel; is verheugd over 
het debat over het begrip “open 
strategische autonomie” en verzoekt de 
Commissie om verdere details over de 
inhoud ervan; acht het te dien einde van 
cruciaal belang tussen het handelsbeleid en 
de terreinen van het intern beleid (bijv. het 
industrie-, digitaal en milieubeleid) 
synergieën te coördineren en te creëren en 
het handelsbeleid binnen het bredere 
externe beleid van de EU te plaatsen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU het concurrentievermogen van de 
EU‑industrie en van de landbouwsector 
moet vergroten, hoogwaardige banen moet 
creëren, de werknemers moet beschermen, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU voldoende 
potentieel heeft om een aanzienlijke 



PE659.021v01-00 20/131 AM\1216202NL.docx

NL

bijdrage te leveren aan het herstelproces 
na de aanhoudende gezondheids- en 
economische crisis;

Or. en

Amendement 31
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
dringt erop aan dat het handelsbeleid de 
ontwikkeling van milieugoederen en 
diensten moet stimuleren en geen 
bruingoed moet bevorderen; onderstreept 
dat de handelsstrategie van de EU volledig 
moet bijdragen aan het herstelproces met 
een bredere bezinning over de zwakke 
punten van de EU en haar afhankelijkheid 
van derde markten en landen;

Or. en
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Amendement 32
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen, met name wanneer deze de 
rechten van EU-lidstaten schenden;

Or. el

Amendement 33
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1
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Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op en 
rekening houdend met de ervaring die is 
opgedaan met de COVID‑19‑pandemie, is 
verheugd over het begrip “open 
strategische autonomie” en verzoekt de 
Commissie om verdere details over de 
inhoud ervan; acht het te dien einde van 
cruciaal belang tussen het handelsbeleid en 
de terreinen van het intern beleid (bijv. het 
industrie-, digitaal en milieubeleid) 
synergieën te coördineren en te creëren; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU het concurrentievermogen van de 
EU‑industrie en van de landbouwsector 
moet vergroten, hoogwaardige banen moet 
creëren, de werknemers moet beschermen, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU volledig moet 
bijdragen aan het herstelproces met een 
bredere bezinning over de zwakke punten 
van de EU en haar afhankelijkheid van 
derde markten en landen;

Or. en

Amendement 34
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
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over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU in de eerste 
plaats het concurrentievermogen van de 
EU‑industrie en van de landbouw- en 
visserijsector moet vergroten door 
hoogwaardige banen te creëren en de 
werknemers meer kansen te bieden, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU volledig moet 
bijdragen aan het herstelproces met een 
bredere bezinning over de zwakke punten 
van de EU en haar afhankelijkheid van 
derde markten en landen;

Or. el

Amendement 35
Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID-19-pandemie, is verheugd over 
het begrip “open strategische autonomie” 
en verzoekt de Commissie om verdere 
details over de inhoud ervan; acht het te 
dien einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU 

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID-19-pandemie en verzoekt de 
Commissie om verdere details over de 
inhoud van het begrip “open strategische 
autonomie”; acht het te dien einde van 
cruciaal belang nauw tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
industrie-, digitaal en milieubeleid te 
coördineren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU voor het 
verhogen van de productie in Europa 
moet zorgen, waaronder in de 
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industrie en van de landbouwsector moet 
vergroten, hoogwaardige banen moet 
creëren, de werknemers moet beschermen, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU volledig moet 
bijdragen aan het herstelproces met een 
bredere bezinning over de zwakke punten 
van de EU en haar afhankelijkheid van 
derde markten en landen;

landbouwsector, hoogwaardige banen moet 
creëren, de werknemers moet beschermen, 
inclusieve en duurzame economische groei 
tot stand moet brengen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal, en de belangen en waarden van de 
EU moet bevorderen; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU volledig moet 
bijdragen aan het herstelproces met een 
bredere bezinning over de zwakke punten 
van de EU en haar afhankelijkheid van 
derde markten en landen;

Or. fr

Amendement 36
Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1

Voorontwerp van resolutie Amendement

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, is verheugd over het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 

1. is ingenomen met de tijdige 
lancering van de toetsing van het 
handelsbeleid in 2020 in reactie op de 
COVID‑19‑pandemie, neemt nota van het 
begrip “open strategische autonomie” en 
verzoekt de Commissie om verdere details 
over de inhoud ervan; acht het te dien 
einde van cruciaal belang tussen het 
handelsbeleid en de terreinen van het intern 
beleid (bijv. het industrie-, digitaal en 
milieubeleid) synergieën te coördineren en 
te creëren; onderstreept dat de 
handelsstrategie van de EU het 
concurrentievermogen van de EU‑industrie 
en van de landbouwsector moet vergroten, 
hoogwaardige banen moet creëren, de 
werknemers moet beschermen, inclusieve 
en duurzame economische groei tot stand 
moet brengen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal, en de belangen en 
waarden van de EU moet bevorderen; 
onderstreept dat de handelsstrategie van de 
EU volledig moet bijdragen aan het 
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herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

herstelproces met een bredere bezinning 
over de zwakke punten van de EU en haar 
afhankelijkheid van derde markten en 
landen;

Or. en

Amendement 37
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

1 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de Overeenkomst van Parijs en de 
bijbehorende doelstelling van 1,5 procent 
tot de leidraad van het handelsbeleid te 
maken; verzoekt om de productie van 
verhandelde goederen en de bestaande 
waardeketens af te stemmen op de 
klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; onderstreept 
dat de verenigbaarheid van het 
overkoepelende beginsel om de 
handelsbelemmeringen te verminderen 
met de Overeenkomst van Parijs grondig 
moet worden onderzocht; verzoekt 
derhalve om een grondige herziening van 
de bestaande handelsovereenkomsten en 
een nieuwe strategische denkwijze met het 
oog op toekomstige initiatieven; vraagt om 
een grondige beoordeling van de 
verenigbaarheid van de WTO-regels met 
de klimaatdoelen;

Or. en

Amendement 38
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Voorontwerp van resolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat bepaalde regio’s zich 
wat betreft hun aandeel in de handel 
behoorlijk hebben ontwikkeld en hun 
kennis en ervaring aan andere regio’s 
zouden kunnen overdragen door goede 
praktijken en opgedane ervaring uit te 
wisselen; is van mening dat er meer dan 
ooit aandacht moet worden besteed aan de 
verbintenis van de Unie tot digitale 
handel, in de vorm van bepalingen inzake 
e-handel in vrijhandelsovereenkomsten en 
investeringsovereenkomsten, vanwege de 
toenemende protectionistische 
maatregelen van bepaalde traditionele 
handelspartners;

Or. en

Amendement 39
Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

1 bis. verzoekt een “klimaatveto” in te 
voeren op basis waarvan het Europees 
Parlement en de lidstaten de 
onverenigbaarheid van een 
handelsovereenkomst met de 
Overeenkomst van Parijs kunnen 
aanvoeren om de ratificatie ervan tegen te 
houden;

Or. en

Amendement 40
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2
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Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; benadrukt dat 
reshoringsmaatregelen niet ten koste van 
het concurrentievermogen van de EU op 
de lange termijn mogen gaan; 
onderstreept het risico om het 
concurrentievermogen op de lange 
termijn te ondermijnen, wat kan gebeuren 
door bij de herziening van 
toeleveringsketens te weinig rekening te 
houden met overwegingen betreffende 
doelmatigheid; merkt derhalve op dat het 
beheer van toeleveringsketens in handen 
van bedrijven moet blijven, terwijl het 
beleid ter vergemakkelijking van 
reshoring op EU-niveau moet worden 
uitgevoerd om een samenhangend beleid 
en een gelijk speelveld te waarborgen; 
merkt op dat maatregelen voor het beheer 
van toeleveringsketens een belangrijke rol 
in het economisch herstel kunnen spelen; 
verzoekt de Commissie strategische 
Europese sectoren en grondstoffen af te 
bakenen en bedrijven, met name kmo’s, 
proactief te ondersteunen bij de 
diversificatie van de toeleveringsketens in 
deze sectoren, onder andere door 
financiering en investeringen te 
faciliteren, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn; benadrukt dat de EU 
zich moet blijven inspannen om de 
dialoog met haar mondiale partners te 
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blijven aangaan en te versterken, teneinde 
de door verschillende regelgevingskaders 
veroorzaakte belemmeringen weg te 
nemen; benadrukt de noodzaak om reeds 
gesloten handelsovereenkomsten te 
ratificeren en onderhandelingen over 
nieuwe vrijhandelsovereenkomsten te 
starten;

Or. en

Amendement 41
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie, onder andere 
door het opzetten van een “ strategisch 
diversificatiefonds voor 
toeleveringsketens” om onze bedrijven 
actief te ondersteunen, en 
voorraadvorming, waarbij ook het begrip 
“nearshoring” en de speciale rol die 
buurlanden van de EU in dat opzicht 
zouden kunnen spelen, worden 
onderzocht; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
benadrukt dat de EU in hoge mate van 
derde landen afhankelijk is voor kritieke 
grondstoffen die nodig zijn voor de groene 
en de digitale transitie; onderstreept in dit 
verband dat een volledig functionerend 
multilateraal handelsstelsel in combinatie 
met een breed netwerk van billijke en 



AM\1216202NL.docx 29/131 PE659.021v01-00

NL

correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn; benadrukt bovendien dat 
de verantwoordelijkheid voor hun 
toeleveringsketens in elk geval bij de 
respectieve marktdeelnemers moet blijven 
liggen;

Or. en

Amendement 42
Urmas Paet, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels 
“smart reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe zij de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU zal vergroten door strategische 
voorraadvorming van essentiële goederen 
voor noodgevallen en de diversificatie van 
leveringsbronnen te bevorderen en 
bedrijven, met name kmo’s, actief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
merkt op dat reshoring en nearshoring 
kunnen leiden tot toegenomen kosten voor 
consumenten en dat dergelijke 
maatregelen niet moeten worden 
overwogen voordat er een gedetailleerde 
analyse van de verschillende sectoren is 
uitgevoerd; onderstreept in dit verband dat 
een volledig functionerend multilateraal 
handelsstelsel in combinatie met een breed 
netwerk van billijke, duurzame en correct 
toegepaste vrijhandelsovereenkomsten de 
beste manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
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beschikbaar zijn; benadrukt dat de 
veerkracht kan worden vergroot door 
nauwer samen te werken met onze 
handelspartners;

Or. en

Amendement 43
Geert Bourgeois

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn, onderstreept dat 
bedrijven zelf over de mondiale 
waardeketens moeten kunnen beslissen, 
aangezien zij het beste in staat zijn om de 
risico’s, de kosten en de behoefte aan 
maatregelen in hun respectieve markten 
en voor hun producten te beoordelen;

Or. en
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Amendement 44
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming en om ernaar te streven 
met gelijkgestemde, democratische, 
betrouwbare en geloofwaardige partners 
samen te werken om veiligheid en 
veerkracht te bevorderen door de 
diversificatie en verplaatsing van 
waardeketens; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 2. doet een beroep op de Commissie 
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om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn; is van oordeel dat het 
verstrekken van informatie aan bedrijven, 
met name kmo’s, over de wijze waarop zij 
gebruik kunnen maken van 
vrijhandelsovereenkomsten en 
investeringsovereenkomsten, een 
essentieel onderdeel van het 
uitvoeringsproces is;

Or. en

Amendement 46
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Udo Bullmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 



AM\1216202NL.docx 33/131 PE659.021v01-00

NL

met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
verzoekt de Commissie de 
voedselzekerheid te vergroten door groene 
mogelijkheden open te houden en de 
transparantie van voedselwaardeketens te 
vergroten; onderstreept in dit verband dat 
een volledig functionerend multilateraal 
handelsstelsel in combinatie met een breed 
netwerk van billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 47
Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels 
“smart reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels 
diversificatie en voorraadvorming, en de 
potentiële voordelen van gezamenlijke 
strategische voorraden op EU-niveau te 
onderzoeken; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
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verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

vrijhandelsovereenkomsten de beste en 
meest economische manier is om te 
waarborgen dat verschillende 
productiebronnen beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 48
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit, de 
verantwoordelijkheid en duurzaamheid 
van mondiale toeleveringsketens, en de 
digitale innovatie; onderstreept in dit 
verband dat een volledig functionerend 
multilateraal handelsstelsel in combinatie 
met een breed netwerk van billijke en 
correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 49
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels 
“smart reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te analyseren hoe de veerkracht van de 
toeleveringsketens van de EU kan worden 
vergroot, onder andere door de 
productiecapaciteit in onze Unie te 
versterken, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische sectoren en grondstoffen in 
Europa af te bakenen en bedrijven, met 
name kmo’s, proactief te ondersteunen, 
met nadruk op de huidige crisis, maar ook 
op mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
ter ondersteuning van de klimaatneutraliteit 
en de digitale innovatie; onderstreept in dit 
verband dat een volledig functionerend 
multilateraal handelsstelsel in combinatie 
met een breed netwerk van billijke 
economische samenwerking de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 50
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
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ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een 
strategisch gestructureerd en volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. el

Amendement 51
Enikő Győri

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring” en “close reshoring”, 
diversificatie en voorraadvorming; 
verzoekt de Commissie strategische 
Europese sectoren en grondstoffen af te 
bakenen en bedrijven, met name kmo’s, 
proactief te ondersteunen, met nadruk op 
de huidige crisis, maar ook op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen ter 
ondersteuning van de klimaatneutraliteit en 
de digitale innovatie; onderstreept in dit 
verband dat een volledig functionerend 
multilateraal handelsstelsel in combinatie 
met een breed netwerk van billijke en 
correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;
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Or. en

Amendement 52
Andrey Kovatchev

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring” en “nearshoring”, 
diversificatie en voorraadvorming; 
verzoekt de Commissie strategische 
Europese sectoren en grondstoffen af te 
bakenen en bedrijven, met name kmo’s, 
proactief te ondersteunen, met nadruk op 
de huidige crisis, maar ook op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen ter 
ondersteuning van de klimaatneutraliteit en 
de digitale innovatie; onderstreept in dit 
verband dat een volledig functionerend 
multilateraal handelsstelsel in combinatie 
met een breed netwerk van billijke en 
correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 53
Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2

Voorontwerp van resolutie Amendement

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 

2. doet een beroep op de Commissie 
om te bepalen wanneer en hoe de 
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veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
strategische Europese sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

veerkracht van de toeleveringsketens van 
de EU kan worden vergroot middels “smart 
reshoring”, diversificatie en 
voorraadvorming; verzoekt de Commissie 
Europese strategische sectoren en 
grondstoffen af te bakenen en bedrijven, 
met name kmo’s, proactief te 
ondersteunen, met nadruk op de huidige 
crisis, maar ook op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen ter ondersteuning van de 
klimaatneutraliteit en de digitale innovatie; 
onderstreept in dit verband dat een volledig 
functionerend multilateraal handelsstelsel 
in combinatie met een breed netwerk van 
billijke en correct toegepaste 
vrijhandelsovereenkomsten de beste 
manier is om te waarborgen dat 
verschillende productiebronnen 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 54
Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira 
Rafaela, Urmas Paet
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie haar 
onderhandelingen met Australië en 
Nieuw-Zeeland, en de modernisering van 
de overeenkomst tussen de EU en Chili 
tijdig af te ronden; evenals de 
investeringsovereenkomst met Japan, de 
onderhandelingen met Indonesië en de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst met 
Thailand; stelt voor dat de Commissie de 
ambitieuze onderhandelingen met India 
hervat en dringt er bij de Commissie op 
aan een verkennend onderzoek met 
Taiwan te starten; benadrukt het belang 
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van de onlangs afgeronde 
onderhandelingen over modernisering 
van de associatieovereenkomst tussen de 
EU en Mexico en de gesloten 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
de Mercosur; benadrukt de noodzaak om 
zinvolle resultaten met toezeggingen 
voorafgaand aan de ratificatie te behalen 
en van een zinvolle bijdrage van de 
partijen bij de associatieovereenkomst 
tussen de EU en de Mercosur aan 
onderwerpen zoals de bescherming van 
biodiversiteit, ontbossing en de effectieve 
uitvoering van de Klimaatovereenkomst 
van Parijs;

Or. en

Amendement 55
Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 bis. roept, teneinde de veerkracht van 
onze door de pandemie onder druk gezette 
bevoorradingssystemen te vergroten, onze 
wederzijdse voordelen, onze knowhow en 
de kwaliteit van onze productie te 
bundelen en te ondersteunen, eerlijke 
concurrentie en een gelijk speelveld op 
handelsgebied te waarborgen en tegen 
concurrentieverstoringen door bepaalde 
derde landen te strijden, op tot de 
totstandbrenging van een rechtskader ter 
bevordering van wederkerigheid bij 
overheidsopdrachten en van rechtsregels 
op grond waarvan aanbestedende 
diensten de belangen van de Europese 
Unie, met name de doelstellingen van de 
Europese Green Deal, via een “Buy 
European Act” duidelijker voorop kunnen 
stellen;

Or. fr
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Amendement 56
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat consumenten die 
online kopen vele gevaren lopen, waarvan 
sommige tijdens de COVID-19-pandemie 
aan het licht zijn gekomen, aangezien 
namaakgoederen, onveilige producten en 
vele goederen en diensten die niet aan de 
hoogste eisen voldoen online aan 
Europese consumenten worden verkocht; 
verzoekt dat de diensten van de 
Commissie beter samenwerken om zo 
spoedig mogelijk een oplossing te vinden 
voor de schade die veroorzaakt wordt door 
namaakgoederen die via onlinehandel de 
EU binnenkomen, en om aanbevelingen 
te doen over de wijze waarop het 
rechtskader betreffende de behoeften van 
douaneautoriteiten kan worden verbeterd, 
teneinde namaak en fraude op te kunnen 
sporen en te voorkomen, met het oog op 
de enorme stijging van het aantal 
goederen dat via e-handel de EU 
binnenkomt;

Or. en

Amendement 57
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat het nu belangrijker 
is dan ooit om onze handel een impuls te 
geven, om het herstel en de toekomstige 
ontwikkeling van de economie te 
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waarborgen; is er ten stelligste van 
overtuigd dat de EU op regels gebaseerde 
handel moet verzekeren en maatregelen 
die de handel beperken en/of verstoren 
moet vermijden, en soortgelijke 
maatregelen van derde landen ook moet 
tegengaan; onderstreept dat de EU open 
handelsstromen en duurzame mondiale 
waardeketens moet waarborgen en zich 
derhalve moet onthouden van 
exportbeperkingen; doet een beroep op de 
Commissie om een beleid van 
nultolerantie te voeren voor dergelijke 
inbreuken op de regels van de interne 
markt;

Or. en

Amendement 58
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 bis. benadrukt de noodzaak om de voor 
beide partijen bevorderlijke handels- en 
politieke betrekkingen op basis van 
gedeelde waarden te versterken met 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 
(LAC), de op vier na grootste 
handelspartner van de EU, waaronder 
veel partnerlanden die hetzelfde denken 
over belangrijke prioriteiten, zoals de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en de Overeenkomst van Parijs in het 
kader van het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 59
Danuta Maria Hübner
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat nieuwe of 
gewijzigde handelsmaatregelen, zoals 
reshoringsmaatregelen of het beleid 
inzake open strategische autonomie, en 
maatregelen voor een gelijk speelveld, de 
transparantie, voorspelbaarheid en ons 
concurrentievermogen op de lange 
termijn niet mogen ondermijnen;

Or. en

Amendement 60
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

2 ter. benadrukt het belang van de 
onlangs afgeronde onderhandelingen 
over modernisering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mexico en de gesloten 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
de Mercosur; benadrukt de noodzaak van 
een serieus politiek debat over significante 
toezeggingen en een zinvolle bijdrage van 
de partijen bij de associatieovereenkomst 
tussen de EU en de Mercosur aan 
onderwerpen als de bescherming van 
biodiversiteit en ontbossing, en ook de 
effectieve uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs;

Or. en

Amendement 61
Emmanuel Maurel
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de 
WTO na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van 
de beroepsinstantie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 62
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven; dringt erop aan een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie te vinden, alsook voor de 
vergeldingsmaatregelen die zijn 
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toegestaan in geval van oneerlijke 
concurrentie, teneinde de geschiktheid 
ervan te verbeteren en te voorkomen dat 
ze oneerlijk worden opgelegd aan sectoren 
die helemaal geen onrechtmatige 
overheidssteun hebben ontvangen; vraagt 
om een hervorming van de WTO waarin 
de SDG’s en de strijd tegen 
klimaatverandering centraal staan en die 
samenhang met de internationale 
regelgeving, zoals de milieu- en 
arbeidsnormen en taxatie in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs, waarborgt; 
kijkt uit naar de start van het handels- en 
klimaatinitiatief van de WTO met 
betrekking tot zowel goederen als 
diensten;

Or. en

Amendement 63
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

3. bevestigt opnieuw de verbintenis 
van de EU tot open en op regels 
gebaseerde handel; benadrukt in dit geval 
dat de EU nog altijd grote waarde hecht 
aan het multilaterale handelsstelsel, 
waarvan de WTO en een volledig 
operationeel, uit twee niveaus bestaand 
stelsel voor geschillenbeslechting de kern 
vormen; verzoekt de Commissie in 
internationale fora het voortouw te nemen 
om de modernisering en versterking van de 
WTO na te streven, onder andere met 
behulp van haar onderhandelingsfunctie 
en door een langetermijnoplossing voor de 
crisis van de beroepsinstantie te vinden; 
onderstreept dat zo lang de 
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beroepsinstantie niet naar behoren 
functioneert, de EU doeltreffend gebruik 
moet maken van de tijdelijke regeling met 
verschillende partijen inzake beroep en 
arbitrage, en andere leden van de WTO 
moet aanmoedigen aan deze regeling deel 
te nemen;

Or. en

Amendement 64
Massimiliano Salini

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie; verzoekt de Commissie 
een algemene en ambitieuze hervorming 
van de WTO na streven die gericht is op 
het verbeteren van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de organisatie. 
erkent hoe het WTO-kader moet worden 
verbeterd op vlakken als het stelsel voor 
geschillenbeslechting, en subsidies;

Or. en

Amendement 65
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan een herziene WTO de kern vormt, 
om de stabiliteit en voorspelbaarheid ervan 
te verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie en de subsidieregels van 
de WTO met internationale partners, 
indien mogelijk met inbegrip van de 
Verenigde Staten, en steunt het 
voornemen van Eurocommissaris 
Dombrovskis om voorstellen voor een 
duurzame vergroening van de WTO in te 
dienen;

Or. en

Amendement 66
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan een herziene WTO de kern vormt, 
om de stabiliteit en voorspelbaarheid ervan 
te verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
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voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie, en steunt het voornemen 
van Eurocommissaris Dombrovskis om 
voorstellen voor een duurzame 
vergroening van de WTO in te dienen;

Or. en

Amendement 67
Helmut Scholz

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van 
de beroepsinstantie;

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel, 
en verzoekt de Commissie haar rol in 
internationale fora te vergroten, alsook in 
werkgroepen met de wereldwijd 
belangrijkste economische actoren uit alle 
continenten, om de modernisering en het 
functioneren van de WTO na te streven, 
met inbegrip van een blijvende oplossing 
voor de crisis van de beroepsinstantie;

Or. en

Amendement 68
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 3. benadrukt dat de EU grote waarde 
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hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering, versterking en effectieve 
reactivering van de WTO na te streven, 
met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

Or. el

Amendement 69
Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het op regels gebaseerde, 
multilaterale handelsstelsel waarvan de 
WTO de kern vormt, om de doelmatigheid, 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van de 
beroepsinstantie;

Or. en

Amendement 70
Danuta Maria Hübner
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3

Voorontwerp van resolutie Amendement

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van een 
langetermijnoplossing voor de crisis van 
de beroepsinstantie;

3. benadrukt dat de EU grote waarde 
hecht aan het multilaterale handelsstelsel 
waarvan de WTO de kern vormt, om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid ervan te 
verbeteren, met name in bijzonder 
moeilijke omstandigheden en in het licht 
van een wereldwijde toename van 
protectionistisch gedrag; verzoekt de 
Commissie in internationale fora het 
voortouw te nemen, met name om de 
modernisering en versterking van de WTO 
na te streven, met inbegrip van de 
hervorming van de beroepsinstantie van de 
WTO;

Or. en

Amendement 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat, om het vertrouwen 
in de handel en de wereldmarkten te 
vergroten, een gedeelde, transparante 
informatiebasis nodig is die ten grondslag 
ligt aan degelijke beleidsreacties en de 
internationale samenwerking om de 
handel draaiende te houden; houdt er 
rekening mee dat het in de wereld na 
COVID-19 van cruciaal belang zal zijn 
dat handelspartners hun verplichtingen 
nakomen om handelsgerelateerde 
maatregelen die in reactie op de pandemie 
worden genomen bij de WTO te melden;

Or. en
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Amendement 72
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, 
Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk 
is voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het 
dringend noodzakelijk is een 
overeenkomst te sluiten over de visserij, 
alsmede over de e‑handel waarmee de 
kmo’s worden geholpen om de digitale 
kloof te dichten en wordt gezorgd voor de 
bescherming van de consument en de 
commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met strategische 
partners te versterken; is in dat opzicht 
ingenomen met de lopende besprekingen 
met de Verenigde Staten van Amerika en 
Japan over de wijze waarop verstoringen 
als gevolg van subsidies aan de industrie 
op doeltreffende wijze kunnen worden 
verminderd en oplossingen kunnen 
worden gevonden om gedwongen 
overdracht van technologie te voorkomen; 
spreekt niettemin zijn voorkeur uit voor 
multilaterale overeenkomsten en erkent 
dat plurilaterale overeenkomsten een 
nuttige opstap naar het bereiken van 
multilaterale overeenkomsten kunnen 
vormen; wijst in dit opzicht op de waarde 
van initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept het belang van 
het sluiten van een overeenkomst over de 
visserij; dringt erop aan dat de EU 
opnieuw oproept tot een plurilaterale 
overeenkomst over e-handel die kmo’s zou 
helpen de digitale kloof te dichten en de 
bescherming van de consument en de 
commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens te waarborgen in 
overeenstemming met de AVG; benadrukt 
de noodzaak dat de EU met een voorstel 
voor een digitale handelsstrategie komt 
waarmee wordt voortgebouwd op de 
resolutie van het Parlement van 2017 over 
dit onderwerp, en naar manieren zoekt 
waarop de EU nieuwe internationale 
regels kan opstellen en bevorderen, onder 
meer door middel van specifieke 
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bepalingen in handelsovereenkomsten, 
door een gunstig digitaal handelsklimaat 
voor bedrijven in de EU te creëren en 
belemmeringen in derde landen weg te 
nemen; dringt er bij de Commissie op aan 
dat nieuwe handelsbelemmeringen 
wereldwijd moeten worden gecontroleerd 
en tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO te actualiseren en tegelijkertijd de 
mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 73
Helmut Scholz

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te 
sluiten over de visserij, alsmede over de 
e‑handel waarmee de kmo’s worden 
geholpen om de digitale kloof te dichten en 
wordt gezorgd voor de bescherming van de 
consument en de commerciële 
grensoverschrijdende overdracht van 
gegevens; onderstreept dat nieuwe 
handelsbelemmeringen wereldwijd moeten 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept de voordelen van 
onderhandelingen die worden gevoerd in 
een multilateraal kader, en overweegt 
plurilaterale onderhandelingen alleen als 
laatste optie voor de hervorming van de 
handelsregels; wijst op de mogelijkheid 
van een initiatief inzake gezamenlijke 
verklaringen om het startsein te geven 
voor de aanpassing van de WTO aan 
behoeften in verband met de SDG’s; 
onderstreept dat het dringend noodzakelijk 
is WTO-onderhandelingen over subsidies 
voor de visserij zodanig te voeren dat naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
gevolgen die de beoogde regels zullen 
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worden gecontroleerd en tegengegaan, met 
inbegrip van invoerbeperkingen voor 
essentiële goederen en subsidies voor het 
herstel na de pandemie; verzoekt de 
Commissie om de farmaceutische 
overeenkomst van de WTO opnieuw te 
bezien en tegelijkertijd de mogelijkheden 
te bestuderen van een breder plurilateraal 
initiatief inzake gezondheidsproducten;

hebben voor aan de kust liggende 
ontwikkelingslanden, en in het bijzonder 
de kwetsbaarheden van de minst 
ontwikkelde eilandstaten; verzoekt de 
e‑handel en de commerciële 
grensoverschrijdende overdracht van 
gegevens zodanig te reguleren dat het 
recht op gegevensbescherming van EU-
burgers ten volle wordt geëerbiedigd, de 
kmo’s worden geholpen om de digitale 
kloof te dichten en wordt gezorgd voor de 
bescherming van de consument; 
onderstreept dat de redenen achter het 
ontstaan van handelsbelemmeringen 
wereldwijd moeten worden gecontroleerd 
en geanalyseerd, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen; herhaalt dat niet alleen in 
Europa gerichte subsidies van essentieel 
belang zijn voor het herstel na de 
pandemie; verzoekt de Commissie om de 
farmaceutische overeenkomst van de WTO 
opnieuw te bezien en tegelijkertijd de 
mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake het 
waarborgen van toegang tot 
gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 74
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
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plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten; doet een beroep op 
de Commissie om ervoor te zorgen dat de 
flexibiliteit in de overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom optimaal kan worden gebruikt 
voor kritiek medisch materiaal, en een 
frisse blik te werpen op de TRIPS+-
bepalingen in bilaterale EU-
overeenkomsten in het licht van de 
pandemie;

Or. en

Amendement 75
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
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voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen en andere verstoringen 
voor essentiële goederen en subsidies voor 
het herstel na de pandemie; verzoekt de 
Commissie marktverstorende subsidies 
aan te pakken in de onderhandelingen 
met internationale partners op bilateraal 
en multilateraal niveau; verzoekt de 
Commissie om de farmaceutische 
overeenkomst van de WTO opnieuw te 
bezien en tegelijkertijd de mogelijkheden 
te bestuderen van een breder plurilateraal 
initiatief inzake gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 76
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
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initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens en kijkt in dat 
opzicht uit naar de twaalfde Ministeriële 
Conferentie van de WTO die in 2021 zal 
worden gehouden en verzoekt om een 
geconsolideerde tekst tegen het einde van 
2020; onderstreept dat nieuwe 
handelsbelemmeringen wereldwijd moeten 
worden gecontroleerd en tegengegaan, met 
inbegrip van invoerbeperkingen voor 
essentiële goederen en subsidies voor het 
herstel na de pandemie; verzoekt de 
Commissie om de farmaceutische 
overeenkomst van de WTO opnieuw te 
bezien en tegelijkertijd de mogelijkheden 
te bestuderen van een breder plurilateraal 
initiatief inzake gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 77
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie, aangezien dergelijke 
marktverstorende praktijken aanzienlijke 
negatieve effecten op eerlijke 
concurrentie en een gelijk speelveld 
kunnen hebben; onderstreept dat het 
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verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

belangrijk is voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 78
Gabriel Mato

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
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waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens in volledige 
overeenstemming met het EU-recht 
inzake privacy en gegevensbescherming, 
waaronder de AVG; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 79
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
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de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen, en dat er gemeenschappelijke 
criteria voor op duurzaamheid gerichte 
subsidies moeten worden ontwikkeld voor 
het herstel na de pandemie; verzoekt de 
Commissie om de farmaceutische 
overeenkomst van de WTO opnieuw te 
bezien en tegelijkertijd de mogelijkheden 
te bestuderen van een breder plurilateraal 
initiatief inzake gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 80
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en digitale 
handelsbelemmeringen aan te pakken, 
wordt gezorgd voor de bescherming van de 
consument, en het commerciële 
grensoverschrijdende verkeer van 
gegevens mogelijk wordt gemaakt; 
onderstreept dat nieuwe 
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invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

handelsbelemmeringen wereldwijd moeten 
worden gecontroleerd en tegengegaan, met 
inbegrip van invoerbeperkingen voor 
essentiële goederen en subsidies voor het 
herstel na de pandemie; verzoekt de 
Commissie om de farmaceutische 
overeenkomst van de WTO opnieuw te 
bezien en tegelijkertijd de mogelijkheden 
te bestuderen van een breder plurilateraal 
initiatief inzake gezondheidsproducten;

Or. en

Amendement 81
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een overeenkomst te sluiten 
over de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name de 
initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is een bindende en 
afdwingbare overeenkomst te sluiten over 
de visserij, alsmede over de e‑handel 
waarmee de kmo’s worden geholpen om de 
digitale kloof te dichten en wordt gezorgd 
voor de bescherming van de consument en 
de commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
nieuwe handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
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de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

Or. el

Amendement 82
Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4

Voorontwerp van resolutie Amendement

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, vooral ten aanzien van de 
transparantie inzake subsidies aan de 
industrie; onderstreept dat het belangrijk is 
voortgang te boeken bij de 
onderhandelingen over multilaterale en 
plurilaterale overeenkomsten, met name 
de initiatieven inzake gezamenlijke 
verklaringen; onderstreept dat het 
dringend noodzakelijk is een overeenkomst 
te sluiten over de visserij, alsmede over de 
e-handel waarmee de kmo’s worden 
geholpen om de digitale kloof te dichten en 
wordt gezorgd voor de bescherming van de 
consument en de commerciële 
grensoverschrijdende overdracht van 
gegevens; onderstreept dat nieuwe 
handelsbelemmeringen wereldwijd 
moeten worden gecontroleerd en 
tegengegaan, met inbegrip van 
invoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie; verzoekt de Commissie om 
de farmaceutische overeenkomst van de 
WTO opnieuw te bezien en tegelijkertijd 
de mogelijkheden te bestuderen van een 
breder plurilateraal initiatief inzake 
gezondheidsproducten;

4. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de Verenigde 
Staten van Amerika en Japan voort te 
zetten, ten aanzien van het intern beleid 
ter ondersteuning van hun respectieve 
industrieën, maar meer dringend ten 
aanzien van het traject van 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs inzake het klimaat; onderstreept 
dat het belangrijk is voortgang te boeken 
bij deze onderhandelingen; onderstreept dat 
het dringend noodzakelijk is een 
overeenkomst te sluiten over de visserij, 
alsmede over de e-handel waarmee de 
kmo’s worden geholpen om de digitale 
kloof te dichten en wordt gezorgd voor de 
bescherming van de consument en de 
commerciële grensoverschrijdende 
overdracht van gegevens; onderstreept dat 
uitvoerbeperkingen voor essentiële 
goederen en subsidies voor het herstel na 
de pandemie wereldwijd moeten worden 
gecontroleerd en tegengegaan; verzoekt de 
Commissie om de farmaceutische 
overeenkomst van de WTO opnieuw te 
bezien en tegelijkertijd de mogelijkheden 
te bestuderen van een breder plurilateraal 
initiatief inzake gezondheidsproducten;

Or. fr
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Amendement 83
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

4 bis. is van mening dat in het licht van 
de pandemie op mondiaal niveau, en 
vooral met betrekking tot Afrika, gezocht 
moet worden naar nieuwe benaderingen 
om te komen tot eerlijke en ethische 
economische, commerciële en 
handelsbetrekkingen die gebaseerd zijn op 
de beginselen van solidariteit en 
samenwerking;

Or. en

Amendement 84
Helmut Scholz

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

4 ter. wijst op het feit dat de succesvolle 
bestrijding van de armoede in China en de 
economische opkomst van China tot een 
van de grootste economieën en markten 
ter wereld voor een gigantisch 
economisch potentieel voor de Europese 
Unie heeft gezorgd; is ervan overtuigd dat 
het uitbannen van de armoede in Afrika, 
Zuid-Amerika en de Aziatische regio en 
het verbeteren van de economische 
potentie en stabiliteit in deze gebieden van 
cruciaal belang zijn om 
uitvoerbestemmingen te creëren voor de 
producten en diensten met een hoge 
toegevoegde waarde uit de Europese 
Unie;
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Or. en

Amendement 85
Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken; benadrukt dat de 
Verenigde Staten de belangrijkste 
handelspartner van de EU zijn; 
onderstreept dat het belangrijk is om het 
potentieel van deze betrekkingen optimaal 
te benutten om ons wederzijdse 
economische herstel mogelijk te maken; 
merkt op dat de betrekkingen momenteel 
verstoord zijn en gekenmerkt worden door 
spanningen; doet derhalve een beroep op 
de Verenigde Staten om de sinds 2017 
opgelegde tarieven af te schaffen; 
benadrukt in dit opzicht de noodzaak om 
via onderhandelingen tot oplossingen te 
komen voor de huidige wrijving in het 
trans-Atlantische handelsverkeer, zoals 
voor het zogenaamde geschil tussen 
Airbus-Boeing en de WTO; benadrukt dat 
de EU daarom haar inspanningen moet 
voortzetten voor een positieve trans-
Atlantische handelsagenda, die moet 
voortbouwen op de gezamenlijke 
verklaring van juli 2018; benadrukt voorts 
dat de Commissie moet toewerken naar 
een uitgebreidere overeenkomst met de 
Verenigde Staten na de verkiezingen, 
waarin ook regelgevingsbelemmeringen 
voor de handel moeten worden 
aangepakt;

Or. en
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Amendement 86
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. is ingenomen met inspanningen 
om de wrijving in het mondiale 
handelsverkeer te verminderen en toe te 
werken naar een stabiel en voorspelbaar 
handelsklimaat; is in dit opzicht 
ingenomen met de overeenkomst met de 
Verenigde Staten van Amerika over een 
pakket tariefverlagingen als een positieve 
ontwikkeling en verzoekt de Commissie op 
deze impuls voort te bouwen om een 
positieve handelsagenda voor de EU en de 
VS op te stellen die verder gaat dan 
tariefverlagingen, aangezien een bredere 
samenwerkingsovereenkomst van uiterst 
groot belang zou zijn en ten goede zou 
komen aan de oplossing van 
handelsbelemmeringen, onder meer door 
de aanvullende rechten die momenteel op 
Europese producten zijn ingesteld te 
verlagen en nieuwe vormen van 
samenwerking te onderzoeken, zoals de 
handel en opkomende technologieën; 
moedigt de Commissie aan stappen 
vooruit te zetten met 
regelgevingsbeoordelingen die met name 
kmo’s ten goede zouden komen; steunt 
krachtig de samenwerking met de VS om 
strategische uitdagingen op mondiaal 
niveau aan te pakken;

Or. en

Amendement 87
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
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Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en hoopt dat die de aanzet 
vormt tot een proces dat zal leiden tot 
aanvullende stappen voor de 
totstandkoming van vrijere, eerlijkere en 
wederzijdse trans-Atlantische handel, 
verzoekt de Commissie in dat opzicht op 
deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken, verzoekt de Commissie 
en de VS tot een allesomvattende 
overeenkomst te komen om schadelijke 
subsidies in de luchtvaartsector aan te 
pakken, met het ruimere doel om een 
constructieve trans-Atlantische 
handelsagenda op te zetten waarmee ook 
het belasten van technologie en de digitale 
economie wordt aangepakt, onder meer in 
het kader van de OESO;

Or. en

Amendement 88
Marco Campomenosi

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken; neemt nota van de 
meest recente, lang verwachte WTO-
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uitspraak over het geschil met Airbus-
Boeing en wijst erop dat het toegestane 
bedrag van de tarieven veel lager is dan 
het bedrag van de rechten dat ten gunste 
van de VS is goedgekeurd tegen EU-
exporteurs, en lager dan het bedrag 
waarom de EU had verzocht; herinnert in 
dat opzicht aan het economische belang 
van en de concurrentiedruk die wordt 
uitgeoefend op de fabrikanten en 
exporteurs van vliegtuigen, en aan de 
potentiële concurrentiedreiging van 
Chinese producenten;

Or. en

Amendement 89
Jordi Cañas

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. neemt nota van het voorstel voor 
een overeenkomst met de Verenigde Staten 
van Amerika over een pakket 
tariefverlagingen als een positief teken en 
verzoekt de Commissie op deze impuls 
voort te bouwen om de oplossing van 
handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken; is van oordeel dat er 
voorwaarden aan deze overeenkomst 
moeten worden gesteld, met name met 
betrekking tot de unilaterale tarieven die 
door de VS op Europese goederen worden 
opgelegd en een duidelijke toezegging van 
de VS om zich weer als partij bij de 
Overeenkomst van Parijs aan te sluiten; 
verzoekt de Commissie een duidelijk 
tijdschema vast te stellen voor de 
onderhandelingen met de VS om een 
einde aan de tarievenoorlog te maken en 
ervoor te zorgen dat die tarieven worden 
afgeschaft;

Or. en
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Amendement 90
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. benadrukt de noodzaak om terug 
te keren naar een uitgebreide 
samenwerking tussen de EU en de VS, 
waaronder in handelsaangelegenheden en 
voor het vinden van oplossingen voor 
gemeenschappelijke handelsbelangen en -
dreigingen; is ingenomen met de 
overeenkomst met de Verenigde Staten van 
Amerika over een pakket tariefverlagingen 
als een positief teken en verzoekt de 
Commissie op deze impuls voort te 
bouwen om de oplossing van 
handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken, onder andere door naar 
oplossingen te zoeken om een einde te 
maken aan het langdurige geschil met 
Airbus/Boeing;

Or. en

Amendement 91
Enikő Győri

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken; benadrukt voorts dat de 
EU, ondanks de recente spanningen in de 
trans-Atlantische betrekkingen, 
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inspanningen moet blijven leveren om het 
wederzijds vertrouwen en nauwe 
handelsbetrekkingen te herstellen en om 
de huidige handelsgeschillen te 
beslechten;

Or. en

Amendement 92
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. verwerpt de voorgestelde 
overeenkomst met de Verenigde Staten van 
Amerika over een pakket tariefverlagingen 
voor zeekreeften en andere goederen, 
wijst erop dat de VS de Overeenkomst van 
Parijs niet hebben geratificeerd, zeer 
schadelijke onwettige tarieven hebben 
opgelegd aan producten in de Unie van 
onder andere staal, aluminium en olijven, 
schade berokkenen aan multilaterale 
regelgevende instanties en 
extraterritoriale sancties opleggen aan 
Europa;

Or. en

Amendement 93
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 

5. neemt nota van de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
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op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken; is van mening dat elke 
wezenlijke vooruitgang die wordt geboekt 
met de trans-Atlantische 
handelsbetrekkingen afhankelijk is van 
het feit of de VS een partij blijft bij de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 94
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5

Voorontwerp van resolutie Amendement

5. is ingenomen met de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken;

5. neemt nota van de overeenkomst 
met de Verenigde Staten van Amerika over 
een pakket tariefverlagingen als een 
positief teken en verzoekt de Commissie 
op deze impuls voort te bouwen om de 
oplossing van handelsbelemmeringen te 
vergemakkelijken; verwacht dat de VS 
zich weer bij de Overeenkomst van Parijs 
moet aansluiten voordat er meer 
vooruitgang kan worden geboekt met 
mogelijke handelsovereenkomsten tussen 
de EU en de VS;

Or. en

Amendement 95
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement
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5 bis. onderstreept het belang van de 
onderhandelingen tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk voor een toekomstig 
partnerschap, in overeenstemming met de 
toezeggingen die zijn gedaan in de 
politieke verklaring en in navolging van 
de volledige uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord en het protocol 
betreffende Ierland/Noord-Ierland; legt 
de nadruk op de rol van het Europese 
Parlement in het ratificatieproces, en op 
de noodzaak dat het Europees Parlement 
over voldoende tijd beschikt om zijn 
parlementaire plichten te vervullen; 
verzoekt de Commissie toe te zien op de 
uitvoering van nieuwe overeenkomsten;

Or. en

Amendement 96
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann, 
Raphaël Glucksmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
onderstreept de noodzaak om een 
ambitieus hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling ter bescherming 
van de rechten van de mens op te nemen, 
waaronder fundamentele arbeidsnormen, 
om duurzame ontwikkeling te bevorderen 
en klimaatverandering te bestrijden in 
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overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs; verzoekt de lidstaten en 
instellingen met één stem te spreken (met 
inbegrip van het oprichten van een 
transversale taskforce; benadrukt dat 
handelsbetrekkingen met de EU volledige 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisen; maakt zich ernstige zorgen over 
de gemelde uitbuiting van Oeigoeren in 
Chinese fabrieken, ook in fabrieken die 
deel uitmaken van de waardeketens van 
EU-bedrijven;

Or. en

Amendement 97
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de ongeschiktheid om een ISDS-
systeem in de overeenkomst op te nemen 
moet worden rechtgezet en de huidige 
asymmetrie op de markt moet worden 
aangepakt en tegelijkertijd het belang van 
gelijke concurrentievoorwaarden, 
duurzame ontwikkeling, met name 
toezeggingen op gebieden als arbeid en 
het milieu, en toezeggingen voor 
koolstofneutraliteit, wederkerigheid en 
niet-discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce; 
herinnert aan zijn resolutie van 
19 december 2019 over de situatie van de 
Oeigoeren in China waarin het 
benadrukte dat in heropvoedingskampen 
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geproduceerde producten op de markten 
van de EU verboden moeten worden; 
verzoekt om een algemeen verbod op de 
EU-markten van producten die met 
dwangarbeid zijn gemaakt;

Or. en

Amendement 98
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China, met 
weigering van eventuele ISDS-bepalingen 
in deze context, waarmee de huidige 
asymmetrie op de markt moet worden 
aangepakt en tegelijkertijd het belang van 
gelijke concurrentievoorwaarden, 
duurzame ontwikkeling, met inbegrip van 
fundamentele IAO-normen en 
toezeggingen voor koolstofneutraliteit, 
wederkerigheid en niet-discriminerende 
behandeling van de respectieve partijen 
wordt benadrukt; verzoekt de lidstaten en 
instellingen met één stem te spreken (met 
inbegrip van het oprichten van een 
transversale taskforce; herinnert aan zijn 
resolutie van 19 december 2019 over de 
situatie van de Oeigoeren in 
China waarin het benadrukte dat in 
heropvoedingskampen geproduceerde 
producten op de markten van de EU 
verboden moeten worden; verzoekt om 
een algemeen verbod op de EU-markten 
van producten die met dwangarbeid zijn 
gemaakt;

Or. en
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Amendement 99
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce; 
verzoekt de EU-lidstaten en kandidaat-
lidstaten te overwegen het 17+1-formaat 
los te laten, dat contraproductief kan 
werken op het spreken met één stem en de 
eenheid van de Europese Unie kan 
ondermijnen, moedigt in plaats daarvan 
aan om ten aanzien van China een 
gemeenschappelijk en uniform EU-beleid 
na te streven;

Or. en

Amendement 100
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij 

6. verzoekt om ambitieuze 
vorderingen bij de onderhandelingen over 
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de onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

de brede investeringsovereenkomst met 
China om de dringende noodzaak van 
wederkerigheid aan te pakken, ook met 
het oog op toegang tot de markt voor 
overheidsopdrachten, andere openstaande 
kwesties met betrekking tot gelijke 
concurrentievoorwaarden en niet-
discriminerende behandeling, onderstreept 
de noodzaak om een ambitieus hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling ter 
bescherming van de rechten van de mens 
op te nemen, waaronder fundamentele 
arbeidsnormen, om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en 
klimaatverandering te bestrijden in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs; verzoekt de lidstaten en 
instellingen met één stem te spreken (met 
inbegrip van het oprichten van een 
transversale taskforce;

Or. en

Amendement 101
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt, waaronder marktverstorende 
subsidies voor onder andere 
staatsbedrijven, moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce; 
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benadrukt dat de EU het probleem van 
overheidssteun en het verstorende effect 
ervan op de internationale handel moet 
aanpakken;

Or. en

Amendement 102
Helmut Scholz

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce; 
verzoekt om nieuwe wegen te openen voor 
samenwerking met China voor het 
versterken van de connectiviteit, zoals met 
het “Belt and Road”-initiatief, om bij te 
dragen aan een duurzaam herstel;

Or. en

Amendement 103
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement
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6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce; 
herinnert de Commissie eraan dat China 
een systemische rivaal is en indien nodig 
geconfronteerd moet worden;

Or. en

Amendement 104
Marco Campomenosi

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt;

Or. en
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Amendement 105
Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij 
de onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 
één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

6. onderstreept dat het onmogelijk is 
vorderingen te maken in de richting van 
een brede investeringsovereenkomst met 
China zolang de huidige asymmetrie op 
het gebied van duurzame ontwikkeling, 
wederkerigheid, gedwongen 
technologieoverdracht, schending van 
intellectuele-eigendomsrechten, 
gedwongen arbeid en instrumentalisering 
door de centrale macht van 
ondernemingen en infrastructuur voor 
politieke doeleinden en met het oog op 
geopolitieke uitbreiding, niet volledig 
wordt opgelost door concrete, tastbare en 
verifieerbare acties; verzoekt de lidstaten 
en instellingen met één stem te spreken;

Or. fr

Amendement 106
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6

Voorontwerp van resolutie Amendement

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid en niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen wordt benadrukt; 
verzoekt de lidstaten en instellingen met 

6. onderstreept dat ambitieuze 
vorderingen moeten worden gemaakt bij de 
onderhandelingen over de brede 
investeringsovereenkomst met China 
waarmee de huidige asymmetrie op de 
markt moet worden aangepakt en 
tegelijkertijd het belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden, duurzame 
ontwikkeling, wederkerigheid (zowel voor 
productienormen als voor toerisme), niet-
discriminerende behandeling van de 
respectieve partijen en eerbiediging van de 
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één stem te spreken (met inbegrip van het 
oprichten van een transversale taskforce;

rechten van de mens en arbeidsrechten 
wordt benadrukt; verzoekt de lidstaten en 
instellingen met één stem te spreken (met 
inbegrip van het oprichten van een 
transversale taskforce;

Or. en

Amendement 107
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

dringt er, in een poging om handels- en 
investeringsovereenkomsten te 
diversifiëren en te consolideren, bij de 
Commissie op aan de noodzakelijke 
voorbereidende stappen te zetten voor het 
starten van onderhandelingen met 
Taiwan over een bilaterale 
investeringsovereenkomst; wijst in het 
kader hiervan met name op het belang 
van een verkennend onderzoek en een 
effectbeoordeling, en dringt erop aan dat 
deze spoedig worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 bis. deelt de ernstige zorgen van de 
parlementen van verscheidene lidstaten 
met betrekking tot de overeenkomst tussen 
de EU en de Mercosur, met name wat 
betreft het risico die deze overeenkomst 
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inhoudt voor het Amazonegebied en de 
biodiversiteit ervan, voor de inheemse 
gemeenschappen, voor kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven in beide 
regio’s, alsook voor de voedselzekerheid 
in de EU vanwege het grootschalige 
gebruik van bestrijdingsmiddelen 
waarvan het gebruik in de EU is 
verboden; herhaalt zijn standpunt dat de 
overeenkomst tussen de EU en de 
Mercosur in de huidige vorm niet kan 
worden geratificeerd;

Or. en

Amendement 109
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 bis. is verheugd over de resultaten van 
de 15e top tussen de EU en India om een 
regelmatige dialoog op hoog ministerieel 
niveau op te zetten, om richtsnoeren te 
verschaffen voor de bilaterale handels- en 
investeringsbetrekkingen en om 
multilaterale kwesties van wederzijds 
belang aan te pakken. verzoekt in dat 
opzicht de Commissie de mogelijkheden te 
onderzoeken voor samenwerking tussen 
de EU en India om de veerkracht van 
toeleveringsketens te vergroten, en om 
met India samen wereldwijde uitdagingen 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 110
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)



AM\1216202NL.docx 79/131 PE659.021v01-00

NL

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 bis. roept op tot economische sancties 
voor Europese gouvernementele en 
commerciële organisaties die betrokken 
zijn bij mensenrechtenschendingen en 
misbruik begaan in derde landen die 
intensieve handelsbetrekkingen 
onderhouden met de Unie, om 
medeplichtigheid aan 
mensenrechtenschendingen die als 
misdrijf tegen de menselijkheid kunnen 
worden beschouwd in het kader van het 
internationale recht te voorkomen en te 
ontmoedigen;

Or. en

Amendement 111
Kathleen Van Brempt, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Mihai Tudose, Inma 
Rodríguez-Piñero

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat Taiwan de op vier na 
grootste handelspartner van de EU in 
Azië is; herhaalt zijn steun aan een 
bilaterale investeringsovereenkomst met 
Taiwan en verzoekt de Commissie een 
verkennend onderzoek te starten en een 
effectbeoordeling uit te voeren om de 
onderhandelingen zo spoedig mogelijk 
formeel te starten.

Or. en

Amendement 112
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Voorontwerp van resolutie Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak om de 
mogelijkheden aan te grijpen voor verdere 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en India, onder andere door het 
onbenutte potentieel van handel tussen de 
EU en India te ontsluiten, rekening 
houdend met de ontwikkelingen in de 
regio en de belangrijke rol van India in de 
regio en op mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 113
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 ter. wijst erop dat de Commissie 
meerdere keren kenbaar heeft gemaakt 
belangstelling te hebben voor het starten 
van onderhandelingen over een 
investeringsovereenkomst met Taiwan; 
merkt op dat Taiwan het potentieel heeft 
een belangrijke partner van de EU te 
worden in sectoren op het gebied van ICT, 
biotechnologie, gezondheid en groene 
energie; dringt er bij de Commissie op 
aan om, gebaseerd op verscheidene door 
het Parlement aangenomen resoluties, zo 
spoedig mogelijk een effectbeoordeling uit 
te voeren en een verkennend onderzoek te 
starten om te laten zien dat de EU 
gelijkgestemde handelspartners met 
gedeelde waarden steunt;

Or. en

Amendement 114
Carles Puigdemont i Casamajó
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 ter. dringt er bij alle Europese 
ondernemingen die betrokken zijn bij 
projecten in het kader van het “Belt and 
Road”-initiatief (BRI) op aan om 
passende zorgvuldigheid met betrekking 
tot de mensenrechten te bevorderen in het 
kader van de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijven en mensenrechten; verzoekt de 
lidstaten om effectieve richtsnoeren te 
verstrekken aan Europese ondernemingen 
over hoe zij de werkelijke en potentiële 
effecten van het “Belt and Road”-
initiatief op de mensenrechten kunnen 
beoordelen;

Or. en

Amendement 115
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 quater. stimuleert de Commissie 
om voortdurend op zoek te gaan naar 
manieren om de handelsbetrekkingen te 
versterken en de economische integratie 
met de oostelijke partnerlanden verder te 
verdiepen; merkt niettemin op dat, 
rekening houdend met de oorlog tussen 
Armenië en Azerbeidzjan en de massale 
schendingen van mensenrechten in 
Belarus, de Commissie haar strategie 
inzake het Oostelijk Partnerschap moet 
herzien totdat de situatie in Belarus en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan 
verandert;

Or. en
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Amendement 116
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 quater. doet een beroep op de 
Commissie om maatregelen te nemen met 
betrekking tot bedrijven die momenteel 
profiteren van de dwangarbeiderskampen 
in Xinjiang en Tibet, China, waar 
duizenden Oeigoeren en Tibetaanse 
burgers dwangarbeid verrichten om 
goederen te produceren die later deel 
uitmaken van de toeleveringsketens van 
bepaalde Europese en wereldwijde 
bedrijven;

Or. en

Amendement 117
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 quinquies. is van mening dat de EU 
prioriteit moet geven aan handels- en 
investeringsovereenkomsten met 
democratische derde landen, boven 
andere soorten regimes, met name op het 
Aziatische continent.

Or. en

Amendement 118
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
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Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 quinquies. is ingenomen met de 
onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten tussen de EU en 
Australië en tussen de EU en Nieuw-
Zeeland en dringt erop aan deze af te 
ronden;

Or. en

Amendement 119
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

6 sexies. benadrukt dat 
klimaatverandering nieuwe economische 
kansen voor het noordpoolgebied creëert, 
voor nieuwe scheepsroutes zorgt en het 
toerisme intensiveert, wat een stimulans 
geeft aan investeringen in en handel met 
de regio; onderstreept dat de EU door 
middel van een uitgebreide Arctische 
strategie een actieve rol moet spelen in de 
regio en tegelijkertijd doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling en het milieu 
moet bevorderen;

Or. en

Amendement 120
Urmas Paet

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 7

Voorontwerp van resolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 7. onderstreept dat de mondiale 
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ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken;

markten een cruciale bron van groei zijn 
voor kmo’s; merkt echter op dat slechts 
600 000 kmo’s goederen uitvoeren buiten 
de EU; verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken en het probleem aan te 
pakken van kosten voor kmo’s om steeds 
complexer wordende wetgeving met 
betrekking tot de handel na te leven; doet 
een beroep op de Commissie om in een zo 
vroeg mogelijk stadium contact op te 
nemen met bedrijven bij het opzetten van 
nieuwe informatieportalen of bij het 
verbeteren van reeds bestaande portalen, 
zodat op een praktische manier aan de 
informatiebehoeften van kmo’s kan 
worden voldaan;

Or. en

Amendement 121
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 7

Voorontwerp van resolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken;

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken; is verheugd over de 
inspanningen van de Commissie in het 
kader van de kmo-strategie van maart 
2020, toegewijde steun aan kmo’s verder 
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te versterken; is ingenomen met het 
nieuwe meertalige online-instrument 
Access2Markets en kijkt uit naar positieve 
resultaten als gevolg van een grotere 
participatie van kmo’s aan de 
internationale handel;

Or. en

Amendement 122
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 7

Voorontwerp van resolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken;

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken; is verheugd over de 
recente introductie van het instrument 
Access2Markets, waaronder de 
zelfevaluatiemodule voor 
oorsprongsregels, en verzoekt alle 
belanghebbenden om de Commissie 
terugkoppeling te geven zodat het 
instrument voortdurend kan worden 
bijgewerkt;

Or. en

Amendement 123
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 7
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Voorontwerp van resolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken;

7. dringt er bij de Commissie op aan 
de kmo’s te ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken over kmo’s op te 
nemen en uit te voeren zonder de 
administratieve en regeldruk op hen te 
vergroten; is ingenomen met de 
introductie van het instrument 
Access2Markets, dat kmo’s 
praktijkondersteuning zal bieden en hun 
gebruik van handelsovereenkomsten zal 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 124
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 7

Voorontwerp van resolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
administratieve en regeldruk te vergroten, 
maar daarentegen het gebruik van 
dergelijke overeenkomsten door kmo’s te 
vergemakkelijken;

7. verzoekt de Commissie de kmo’s te 
ondersteunen door in 
handelsovereenkomsten systematisch 
specifieke hoofdstukken op te nemen en de 
uitvoering ervan te garanderen zonder de 
onredelijke administratieve en regeldruk te 
vergroten, en in nauwe samenwerking met 
de kamers van koophandel in de lidstaten 
het gebruik van dergelijke overeenkomsten 
door kmo’s te steunen;

Or. en

Amendement 125
Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8

Voorontwerp van resolutie Amendement

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling 
en sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een wetsvoorstel in te 
dienen waarmee gelijke 
concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige toeleveringsketens 
worden gewaarborgd en dat WTO-
conform en gebaseerd is op de VN-
richtsnoeren en de OESO-richtsnoeren, 
alsook op raadplegingen met de betrokken 
belanghebbenden, na een 
effectbeoordeling, om eerbiediging van de 
mensenrechten en de sociale en 
milieunormen te waarborgen; is van 
oordeel dat het probleem met de mate van 
toepasselijkheid van dergelijke 
maatregelen niet door de omvang van een 
bedrijf moet worden bepaald, maar door 
het risico op schade; merkt desalniettemin 
op dat al het nodige moet worden gedaan 
om de regelgevingslast voor kmo’s te 
verlagen; verzoekt de Commissie om, op 
basis van het “one in, one out”-beginsel, 
snel te beoordelen welke bestaande 
regelgeving kan worden bijgewerkt of 
vervangen;

Or. en

Amendement 126
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8

Voorontwerp van resolutie Amendement

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
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belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens, met uitzondering van 
kmo’s en de verantwoordelijkheid voor 
bedrijven downstream in hun 
toeleveringsketens, teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

Or. en

Amendement 127
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8

Voorontwerp van resolutie Amendement

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
horizontale zorgvuldigheidseisen, met een 
doeltreffend correctie- en 
klachtenmechanisme, voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

Or. en

Amendement 128
Enikő Győri
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Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8

Voorontwerp van resolutie Amendement

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, waaronder het 
bedrijfsleven, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven met meer dan 5 000 
werknemers, en voor duurzame, 
veerkrachtige en crisisbestendige 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 129
Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8

Voorontwerp van resolutie Amendement

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO-conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU-bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een wetsvoorstel in te 
dienen op basis van raadplegingen met alle 
betrokken belanghebbenden, een 
effectbeoordeling en sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, waarbij wordt 
gewaarborgd dat deze voorwaarden ook 
van toepassing zijn op buitenlandse 
bedrijven die naar de EU exporteren en 
dat Europese kmo’s specifieke en 
versterkte steun genieten om hen te 
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helpen deze hervormingen ten uitvoer te 
leggen;

Or. fr

Amendement 130
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8

Voorontwerp van resolutie Amendement

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

8. doet andermaal een beroep op de 
Commissie om een WTO‑conform 
wetsvoorstel in te dienen op basis van 
raadplegingen met alle betrokken 
belanghebbenden, een effectbeoordeling en 
sectoroverschrijdende, bindende 
zorgvuldigheidseisen voor 
toeleveringsketens teneinde te zorgen voor 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
sociale en milieunormen, alsmede voor 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
EU‑bedrijven, met name kmo’s, en voor 
duurzame, veerkrachtige en 
crisisbestendige waardeketens;

Or. en

Amendement 131
Enikő Győri

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

8 bis. is ervan overtuigd dat het tot stand 
brengen van een internationaal gelijk 
speelveld van het grootste belang is om 
het internationale concurrentievermogen 
van Europa te versterken; merkt op dat 
processen van passende zorgvuldigheid zo 
moeten worden geformuleerd dat ze geen 
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schade toebrengen aan het 
concurrentievermogen van de EU en dat 
ze helpen bij het matigen van oneerlijke 
concurrentievoordelen van derde landen 
als gevolg van lagere 
beschermingsnormen in de internationale 
handel,

Or. en

Amendement 132
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 133
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9

Voorontwerp van resolutie Amendement

9. onderstreept het belang van 9. onderstreept het belang van 
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mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten; verzoekt de Commissie ideeën 
voor te stellen om de klimaatdoelen van de 
EU op te nemen in haar handelsbeleid, 
die verder gaan dan een mechanisme voor 
koolstofcorrectie en waarin de 
mogelijkheid wordt genoemd van 
maatregelen zoals een klimaatveto op de 
uitvoerpraktijken van handelspartners die 
in strijd zijn met hun verplichtingen op 
grond van de Overeenkomst van Parijs, 
een uitzonderingsbepaling voor 
klimaatbeleid, de twijfel over intellectuele-
eigendomsrechten op belangrijke 
klimaattechnologieën, de differentiatie 
van tariefverlagingen in verhouding tot de 
milieuvoetafdruk van producten, en 
maatregelen om “ontbossingsvrije” 
toeleveringsketens te garanderen; dringt 
er bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid te onderzoeken om 
tariefverlagingen afhankelijk te stellen 
van bepaalde duurzaamheidsresultaten 
zoals uiteengezet in het Frans-
Nederlandse non-paper over fasering van 
de tariefliberalisering; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid van ex-
posteffectbeoordelingen en 
herzieningsbepalingen aan te grijpen om 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten in 
overeenstemming te brengen met de 
Green Deal;

Or. en
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Amendement 134
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9

Voorontwerp van resolutie Amendement

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU op alle beleidsterreinen, waaronder 
het handelsbeleid; onderstreept in dat 
opzicht de handelsaspecten van het 
actieplan voor de circulaire economie; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens dat volledig 
WTO-conform en op een 
effectbeoordeling gebaseerd is; verzoekt 
de Commissie met nieuwe initiatieven te 
komen waarin het handelsbeleid wordt 
gebruikt om onze ambitieuze 
klimaatdoelstellingen te halen, waaronder 
een nieuw initiatief over klimaat en 
handel waarmee wordt voortgebouwd op 
het mandaat van de overeenkomst inzake 
milieugoederen en het toepassingsgebied 
wordt uitgebreid om handel op te nemen 
in groene diensten; onderstreept dat 
verdere soortgelijke voorstellen moeten 
worden opgenomen in onze 
industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

Or. en

Amendement 135
Massimiliano Salini

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9



PE659.021v01-00 94/131 AM\1216202NL.docx

NL

Voorontwerp van resolutie Amendement

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
transparant mechanisme voor te stellen 
dat naast de bestaande maatregelen tegen 
koolstoflekkage kan bestaan en daarbij 
een stabiel en zeker rechtskader voor 
Europese industrieën kan 
bieden; onderstreept dat verdere 
soortgelijke voorstellen moeten worden 
opgenomen in onze industriestrategie 
teneinde voor de industrie een stimulans te 
creëren voor het produceren van schone en 
concurrerende producten;

Or. en

Amendement 136
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9

Voorontwerp van resolutie Amendement

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
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industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten; verzoekt de Commissie deel te 
nemen aan de werkzaamheden van de 
WTO om zeker te stellen dat geen enkele 
WTO-regel het recht van de lidstaten om 
regels vast te stellen voor wat nodig is om 
de economie koolstofvrij te maken in de 
weg staat;

Or. en

Amendement 137
Marco Campomenosi

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9

Voorontwerp van resolutie Amendement

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

9. onderstreept de noodzaak om 
rekening te houden met de in de Green 
Deal opgenomen klimaatdoelstellingen van 
de EU binnen het handelsbeleid van de EU 
en is ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

Or. en

Amendement 138
Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9
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Voorontwerp van resolutie Amendement

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en is 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

9. onderstreept het belang van 
mainstreaming van de in de Green Deal 
opgenomen klimaatdoelstellingen van de 
EU in het handelsbeleid van de EU en 
neemt nota van het voornemen van de 
Commissie om tegen 2021 een 
WTO‑conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens vast te 
stellen op basis van een effectbeoordeling; 
onderstreept dat verdere soortgelijke 
voorstellen moeten worden opgenomen in 
onze industriestrategie teneinde voor de 
industrie een stimulans te creëren voor het 
produceren van schone en concurrerende 
producten;

Or. en

Amendement 139
Sven Simon, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat de overeenkomst 
tussen de EU en de Mercosur een unieke 
en historische kans biedt om de 
betrekkingen tussen Europa en Latijns-
Amerika te verdiepen; onderstreept de 
ambitieuze bepalingen van de 
overeenkomst met betrekking tot 
ontbossing en de waarborgen ervan voor 
de Overeenkomst van Parijs; is van 
mening dat beide partijen zinvolle stappen 
moeten zetten in de richting van een 
ratificatie en een gemeenschappelijk 
programma voor het uitvoeren van 
wederzijdse verplichtingen in de 
overeenkomst moeten opzetten; verzoekt 
om een sterkere interparlementaire 
dialoog met de nationale wetgevers in de 
landen van de Mercosur.
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Or. en

Amendement 140
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om 
duidelijkere en ambitieuzere 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling uit te werken en deze 
doeltreffend uit te voeren; is van oordeel 
dat handelspartners hun toezeggingen om 
het kader van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit in de periode na 
2020 uit te voeren opnieuw moeten 
bevestigen; wijst erop dat de 
Overeenkomst van Parijs en de juridisch 
bindende verplichtingen ervan een 
essentieel onderdeel moeten vormen van 
toekomstige handels- en politieke 
kaderovereenkomsten, waaronder die 
waarover momenteel wordt onderhandeld;

Or. en

Amendement 141
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie om 
aan de kant van de Unie een 
gestroomlijnd mechanisme op te zetten dat 
maatschappelijke organisaties de 
mogelijkheid biedt een klacht in te dienen 
wanneer derde landen de 
duurzaamheidsverplichtingen in 
bilaterale handelsovereenkomsten niet 
nakomen; verzoekt de Commissie een 
actieplan op het gebied van internationaal 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op te stellen;

Or. en

Amendement 143
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10

Voorontwerp van resolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 

10. verzoekt de Commissie de 
effectieve uitvoering van de 



AM\1216202NL.docx 99/131 PE659.021v01-00

NL

inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 
zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en te evalueren; doet een 
beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

vrijhandelsovereenkomsten te waarborgen, 
met inbegrip van de verplichtingen van de 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling, en ervoor te zorgen dat de 
voordelen aan iedereen ten goede komen; 
verzoekt de Commissie de uitvoering van 
het actieplan met 15 maatregelen 
betreffende de hoofdstukken inzake handel 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen 
en te evalueren; verzoekt de Commissie het 
voorstel in het Frans-Nederlandse non-
paper te onderzoeken, waarmee wordt 
voorgesteld om tariefverlagingen 
afhankelijk te stellen van bepaalde 
duurzaamheidsresultaten; verzoekt de 
Commissie manieren te onderzoeken om 
meer granulariteit in de uitvoering van 
deze hoofdstukken op te nemen; 
onderstreept dat de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling ten grondslag 
moeten liggen aan de verplichtingen van 
alle hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie om de naleving van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs tot een 
essentieel onderdeel van alle toekomstige 
handelsovereenkomsten te maken, en doet 
een beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 144
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10

Voorontwerp van resolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 
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zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en te evalueren; doet een 
beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en te evalueren; verzoekt de 
Commissie om indien noodzakelijk 
opnieuw te onderhandelen over de 
opneming van bindende en afdwingbare 
mechanismen voor de uitvoering van 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling met betrekking tot 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieubescherming in alle bestaande 
overeenkomsten, en om ervoor te zorgen 
dat de respectieve verplichtingen worden 
opgenomen in alle overeenkomsten 
waarover momenteel wordt onderhandeld 
en in alle toekomstige overeenkomsten; 
doet een beroep op de Commissie om tijdig 
het voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen, die wordt hervormd om het 
aantal landen dat zich tot het SAP+-stelsel 
verbindt te doen toenemen;

Or. en

Amendement 145
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10

Voorontwerp van resolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 
zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en te evalueren; doet een 

10. verzoekt de Commissie om in de 
bestaande en toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten de 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling uit te voeren en te 
verbeteren; verzoekt de Commissie het 
actieplan met 15 maatregelen betreffende 
de hoofdstukken inzake handel en 
duurzame ontwikkeling te herzien en 
hiervoor vanaf het begin samen te werken 
met het Europees Parlement; dringt er bij 
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beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

de Commissie op aan met een voorstel te 
komen voor op sancties gebaseerde, 
afdwingbare hoofdstukken inzake handel 
en duurzame ontwikkeling; vraagt de 
Raad en de Commissie de 
onderhandelingsmandaten van 
vrijhandelsovereenkomsten te herzien om 
ze af te stemmen op de SDG’s en de 
Overeenkomst van Parijs; doet een beroep 
op de Commissie om tijdig het voorstel 
voor de nieuwe verordening betreffende 
een algemeen preferentiestelsel vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 146
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10

Voorontwerp van resolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 
zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en te evalueren; doet een 
beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, die 
afdwingbaar en zinvol moeten worden, uit 
te voeren en te bevorderen, en ervoor te 
zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; herhaalt dat, rekening 
houdend met een onhoudbaar beleid en 
het duidelijk ontbreken van goede wil in 
sommige partnerlanden, de overeenkomst 
tussen de EU en de Mercosur in de 
huidige vorm niet kan worden 
geratificeerd; steunt het voornemen van 
Eurocommissaris Dombrovskis om de 
herziening van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
vervroegen; doet een beroep op de 
Commissie om tijdig het voorstel voor de 
nieuwe verordening betreffende een 



PE659.021v01-00 102/131 AM\1216202NL.docx

NL

algemeen preferentiestelsel vast te stellen;

Or. en

Amendement 147
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10

Voorontwerp van resolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 
zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van het actieplan met 15 
maatregelen betreffende de hoofdstukken 
inzake handel en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en te evalueren; doet een 
beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

10. verzoekt de Commissie om de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de hoofdstukken inzake 
handel en duurzame ontwikkeling, uit te 
voeren en te bevorderen, en ervoor te 
zorgen dat de voordelen aan iedereen ten 
goede komen; verzoekt de Commissie het 
actieplan met 15 maatregelen betreffende 
de hoofdstukken inzake handel en 
duurzame ontwikkeling te herzien en 
hiervoor vanaf het begin samen te werken 
met het Europees Parlement; dringt er bij 
de Commissie op aan met een voorstel te 
komen voor op sancties gebaseerde, 
afdwingbare hoofdstukken inzake handel 
en duurzame ontwikkeling; doet een 
beroep op de Commissie om tijdig het 
voorstel voor de nieuwe verordening 
betreffende een algemeen preferentiestelsel 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 148
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

10 bis. herhaalt zijn besluit dat de Unie 
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alleen handelsovereenkomsten kan 
ondertekenen met landen die de 
Overeenkomst van Parijs hebben 
ondertekend en uitgevoerd;

Or. en

Amendement 149
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Raad ervoor te zorgen 
dat in onderhandelingsmandaten voor de 
Commissie onze ambities voor het 
bestrijden van klimaatverandering, het 
consolideren van fatsoenlijke banen, en 
het wederzijds versterken van de 
veerkracht van onze economieën in tijden 
van een externe schok, zoals een 
pandemie, worden opgenomen;

Or. en

Amendement 150
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; wijst erop dat 
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met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

het van cruciaal belang is dat de 
Commissie tijdig 
antidumpingonderzoeken instelt en niet 
wacht tot het te laat is, en daarbij 
rekening houdt met de specifieke 
behoeften van kmo’s; is ingenomen met 
het onlangs benoemde hoofd handhaving 
voor de handel en is van oordeel dat de 
consequente uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten en 
verplichtingen inzake handel en 
duurzame ontwikkeling, cruciaal zijn voor 
het behoud van de leiderspositie van de EU 
en haar agenda voor eerlijkere handel; 
doet een beroep op het nieuwe hoofd 
handhaving voor de handel om samen te 
werken met het Europees Parlement om te 
waarborgen dat toezeggingen die 
voorafgaand aan de ratificatie door 
handelspartners worden gedaan, worden 
nagekomen;

Or. en

Amendement 151
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
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EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

EU‑overeenkomsten met de bijbehorende 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling en ‑handelswetgeving, met 
inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
en de waarden van de EU; doet een beroep 
op de Commissie om een globaal EU-
sanctiekader voor inbreuken op de 
mensenrechten op te stellen ter 
ondersteuning van de naleving van 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling; pleit voor aanvullende 
maatregelen zoals een verbod op de invoer 
van producten die verband houden met 
ernstige mensenrechtenschendingen zoals 
dwangarbeid of kinderarbeid;

Or. en

Amendement 152
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU; verzoekt de Commissie om 
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van de EU; snel te handelen en onderzoeken al in een 
vroeg stadium te starten, zodra de inbreuk 
zich voordoet, om ervoor te zorgen dat 
oneerlijke handelspraktijken het 
concurrentievermogen en de 
bedrijfsactiviteiten van Europese 
marktdeelnemers, met name kmo’s, niet 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 153
Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID-19-pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU-overeenkomsten en -handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
oneerlijke gedragingen teneinde de 
voorwaarden te creëren voor het herstel 
van de COVID-19-pandemie en te 
waarborgen dat het onlangs benoemde 
hoofd handhaving voor de handel 
nauwlettend zal zorgen voor de opsporing 
en bestraffing van schendingen van de 
grondrechten, met name van de vrijheid 
van meningsuiting en de 
vertegenwoordiging van werknemers, 
alsook van verbintenissen ten aanzien van 
duurzame ontwikkeling die zijn 
aangegaan door onze handelspartners; is 
van oordeel dat de uitvoering en naleving 
van EU-overeenkomsten en -
handelswetgeving, met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

Or. fr
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Amendement 154
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en 
‑handelswetgeving, met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners onze economische 
betrekkingen te versterken, onder andere 
door aandacht te besteden aan eerlijke 
concurrentie en 
productieomstandigheden, teneinde het 
klimaat te creëren voor het herstel van de 
COVID‑19‑pandemie en de mondiale 
transitie naar een ecologisch en sociaal 
duurzame economie; is ingenomen met het 
onlangs benoemde hoofd handhaving voor 
de handel en is van oordeel dat de 
uitvoering en naleving van de 
partnerschaps- en 
associatieovereenkomsten en de 
handelswetgeving van de EU, met 
inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
kunnen zijn om op koers te blijven met de 
verwezenlijking van de SDG’s tegen 2030;

Or. en

Amendement 155
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 

11. onderstreept de noodzaak om 
concurrentieverstorende praktijken aan te 
pakken en voor gelijke 
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handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

concurrentievoorwaarden voor Europese 
bedrijven te zorgen; verzoekt de 
Commissie voort te bouwen op de 
gemeenschappelijke belangen met de 
voornaamste handelspartners in de strijd 
tegen concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de 
geloofwaardigheid van de EU;

Or. en

Amendement 156
Massimiliano Salini

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en ‑handelswetgeving, 
met inbegrip van doeltreffendere, 
flexibelere en responsievere 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
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van de EU;

Or. en

Amendement 157
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11

Voorontwerp van resolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑overeenkomsten en 
‑handelswetgeving, met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

11. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op de gemeenschappelijke 
belangen met de voornaamste 
handelspartners in de strijd tegen 
concurrentieverstorende gedragingen 
teneinde de voorwaarden te creëren voor 
het herstel van de COVID‑19‑pandemie en 
te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden; is ingenomen 
met het onlangs benoemde hoofd 
handhaving voor de handel en is van 
oordeel dat de uitvoering en naleving van 
EU‑ en WTO-overeenkomsten en 
‑handelswetgeving, met inbegrip van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, cruciaal 
zijn voor het behoud van de leiderspositie 
van de EU;

Or. en

Amendement 158
Danuta Maria Hübner

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie om 
versterking van het beleid inzake 
prijsstelling en facturering in euro’s, met 
name voor de energiehandel, waarvoor de 
leidende rol van de EU in opkomende 
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markten voor hernieuwbare 
energiebronnen, zoals waterstof, betere 
vooruitzichten biedt voor het gebruik van 
financieringsinstrumenten die in euro’s 
worden uitgedrukt; onderstreept dat het 
stimuleren van de keuze voor de euro in 
de handel het wisselkoersrisico en andere 
valutagerelateerde kosten zal wegnemen, 
met name voor kleine en middelgrote 
Europese bedrijven; een breder, 
wereldwijd gebruik van de euro zal voor 
meer onafhankelijkheid en autonomie 
voor Europese bedrijven zorgen, waarbij 
de blootstelling van deze bedrijven aan 
politieke risico’s, zoals internationale 
sancties, tot een minimum wordt beperkt;

Or. en

Amendement 159
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

11 bis. moedigt de Unie aan om door 
middel van ons handelsbeleid te 
bevorderen dat de internationale normen 
op het gebied van arbeidsrechten die zijn 
vastgelegd in de IAO-verdragen door onze 
handelspartners worden goedgekeurd en 
daadwerkelijk worden uitgevoerd; is 
bezorgd vanwege negatieve ervaringen in 
dit opzicht met onder andere Zuid-Korea, 
de Filipijnen en Vietnam; benadrukt in 
dat opzicht dat eerbiediging van het recht 
om vakbonden op te richten en daarvan 
lid te zijn en om collectief te 
onderhandelen een fundamentele vereiste 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap is; betreurt het feit dat 
de vrijheid van vereniging op veel 
productieplaatsen van meerdere van onze 
handelspartners nog steeds niet wordt 
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toegestaan;

Or. en

Amendement 160
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12

Voorontwerp van resolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); dringt er in dit opzicht bij 
de Commissie op aan een speciale 
taskforce voor China op te richten, naar 
het voorbeeld van de taskforce voor de 
betrekkingen met het Verenigd 
Koninkrijk, om de eenheid en samenhang 
van de boodschap op alle niveaus en in 
alle formaten te waarborgen; verzoekt de 
Commissie de voltooiing van alle nodige 
stappen te vergemakkelijken om eventuele 
lacunes in de handels- en 
investeringsinstrumenten aan te pakken, 
met inbegrip van een nieuw wetsvoorstel 
om de blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

Or. en

Amendement 161
Enikő Győri

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12
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Voorontwerp van resolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen; 
onderstreept echter dat elk voorstel WTO-
conform moet zijn en voorafgegaan moet 
worden door een grondige 
effectbeoordeling van de juridische en 
technische aspecten en de aspecten van 
uitvoerbaarheid;

Or. en

Amendement 162
Witold Jan Waszczykowski

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12

Voorontwerp van resolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
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vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen sancties die 
de territoriale soevereiniteit van de 
lidstaten ernstig aantasten te herzien en 
een nieuw instrument in te voeren om 
dwangmaatregelen van derde landen tegen 
te gaan en te verhinderen;

Or. en

Amendement 163
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12

Voorontwerp van resolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handels- en samenwerkingsagenda van de 
EU met volledige inachtneming van een 
samenhangend beleid te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

Or. en

Amendement 164
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Jörgen Warborn

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12

Voorontwerp van resolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 
derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om na diepgaand 
onderzoek eventuele bewezen lacunes in de 
handels- en investeringsinstrumenten aan 
te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

Or. en

Amendement 165
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12

Voorontwerp van resolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de rol van 
delegaties bij de uitvoering van de 
handelsagenda van de EU te herzien en te 
zorgen voor een gecoördineerde 
benadering waarbij de diverse diensten van 
de Commissie betrokken worden (bijv. 
sectoroverschrijdende handelsmissies naar 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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derde landen); verzoekt de Commissie de 
voltooiing van alle nodige stappen te 
vergemakkelijken om eventuele lacunes in 
de handels- en investeringsinstrumenten 
aan te pakken, met inbegrip van een nieuw 
wetsvoorstel om de 
blokkeringsverordening tegen 
extraterritoriale gevolgen van sancties te 
herzien en een nieuw instrument in te 
voeren om dwangmaatregelen van derde 
landen tegen te gaan en te verhinderen;

Or. en

Amendement 166
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie en de Raad op aan de euro als 
munteenheid te gebruiken voor handel en 
betalingen in onze handelsbetrekkingen, 
onder meer met het oog op de reactie op 
en de beheersing van het effect van 
extraterritoriale sancties;

Or. en

Amendement 167
Marco Campomenosi

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 13

Voorontwerp van resolutie Amendement

13. hoopt dat de onderhandelingen over 
het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten; is 

13. benadrukt de huidige relevantie 
van het beschermen van de strategische 
industrieën in de EU tegen buitenlandse 
overnames, met name als gevolg van de 
effecten van de COVID-19-pandemie, die 
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ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededing; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

EU-bedrijven in gevaar zouden kunnen 
brengen met betrekking tot druk van 
buitenaf; hoopt dat de onderhandelingen 
over het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten; 
wijst erop dat het nieuwe 
screeningmechanisme voor buitenlandse 
investeringen gebruikt moet worden als 
een instrument voor het aanpakken van 
oneerlijke concurrentie en praktijken die 
een gevaar vormen voor de veiligheid van 
strategische productiefaciliteiten in de 
EU; is ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededinging; verzoekt de 
lidstaten voorts alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken om potentiële 
investeringen en overnames te beoordelen 
met betrekking tot bedreigingen voor de 
beveiliging van kritieke infrastructuur in de 
EU, met name in de gezondheidszorg, en 
indien nodig maatregelen te nemen die de 
risico’s beperken of tegenhouden;

Or. en

Amendement 168
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 13

Voorontwerp van resolutie Amendement

13. hoopt dat de onderhandelingen over 
het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 

13. hoopt dat de onderhandelingen over 
het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
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markten voor EU-bedrijven te vergroten; is 
ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededing; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

markten voor EU-bedrijven te vergroten 
dankzij een strikte toepassing van 
wederkerigheid bij overheidsopdrachten; 
is ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije en eerlijke mededinging; 
verzoekt de lidstaten voorts alle 
beschikbare instrumenten te gebruiken om 
potentiële investeringen en overnames te 
beoordelen met betrekking tot 
bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in strategische sectoren zoals de 
gezondheidszorg, openbare diensten, 
mobiliteit en ICT, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden, waarbij 
onnodige en schadelijke economische 
afhankelijkheid wordt vermeden;

Or. en

Amendement 169
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 13

Voorontwerp van resolutie Amendement

13. hoopt dat de onderhandelingen 
over het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten; is 
ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 

13. verzoekt de Raad de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten (IPI) 
voort te zetten teneinde de wederzijdse 
toegang tot internationale markten voor 
overheidsopdrachten voor EU-bedrijven te 
waarborgen; is ingenomen met het 
witboek over buitenlandse subsidies als een 
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handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededing; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

noodzakelijk aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededinging; verzoekt de 
lidstaten alle beschikbare instrumenten, 
waaronder de EU-verordening tot 
vaststelling van een kader voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen in de Europese Unie, te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

Or. en

Amendement 170
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 13

Voorontwerp van resolutie Amendement

13. hoopt dat de onderhandelingen over 
het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten; is 
ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededing; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 

13. hoopt dat de onderhandelingen over 
het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten en 
daarbij mogelijkheden open te laten om 
overheidsopdrachten te gebruiken als een 
instrument voor het succes van de 
klimaattransitie in met name 
ontwikkelingslanden; is ingenomen met 
het witboek over buitenlandse subsidies als 
een noodzakelijk aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
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overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededinging; verzoekt de 
lidstaten voorts alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken om potentiële 
investeringen en overnames te beoordelen 
met betrekking tot bedreigingen voor de 
beveiliging van kritieke infrastructuur in de 
EU, met name in de gezondheidszorg, en 
indien nodig maatregelen te nemen die de 
risico’s beperken of tegenhouden;

Or. en

Amendement 171
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 13

Voorontwerp van resolutie Amendement

13. hoopt dat de onderhandelingen 
over het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten; 
is ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een 
noodzakelijk aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en 
kijkt uit naar een wetsvoorstel in januari 
2021 ter bescherming van EU-bedrijven 
tegen verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededing; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

13. trekt lering uit de pandemie dat 
overheidsopdrachten in de 
gezondheidssector moeten worden 
vrijgesteld van marktliberalisering; neemt 
nota van het witboek over buitenlandse 
subsidies, acht het belangrijk om 
buitenlandse directe investeringen in de 
Europese Unie en haar lidstaten beter te 
reguleren, en kijkt ernaar uit met zijn 
wetgevende werk te beginnen op basis van 
een wetsvoorstel van de Europese 
Commissie in januari 2021 ter bescherming 
van EU-bedrijven tegen schadelijke 
buitenlandse directe investeringen van 
bijvoorbeeld risicokapitaalinvesteerders, 
en tegen het verstorende potentieel van de 
buitensporige accumulatie van kapitaal 
op de interne en wereldmarkten en in 
samenlevingen; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
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beperken of tegenhouden;

Or. en

Amendement 172
Dita Charanzová

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 13

Voorontwerp van resolutie Amendement

13. hoopt dat de onderhandelingen 
over het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) snel van start 
gaan teneinde de toegang tot buitenlandse 
markten voor EU-bedrijven te vergroten; is 
ingenomen met het witboek over 
buitenlandse subsidies als een noodzakelijk 
aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededing; verzoekt de lidstaten 
voorts alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om potentiële investeringen en 
overnames te beoordelen met betrekking 
tot bedreigingen voor de beveiliging van 
kritieke infrastructuur in de EU, met name 
in de gezondheidszorg, en indien nodig 
maatregelen te nemen die de risico’s 
beperken of tegenhouden;

13. verzoekt om een herzien voorstel 
voor een instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IPI) om de toegang 
tot buitenlandse markten voor EU-
bedrijven te vergroten; is ingenomen met 
het witboek over buitenlandse subsidies als 
een noodzakelijk aanvullend instrument op 
handelsbeschermende maatregelen, en kijkt 
uit naar een wetsvoorstel in januari 2021 
ter bescherming van EU-bedrijven tegen 
verstoringen op de interne en 
wereldmarkten met nadruk op het belang 
van vrije mededinging; herinnert de 
lidstaten er voorts aan het kader voor 
screening van buitenlandse directe 
investeringen te gebruiken om potentiële 
investeringen en overnames te beoordelen 
met betrekking tot bedreigingen voor de 
beveiliging van kritieke infrastructuur in de 
EU, waaronder in de gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 173
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Raphaël 
Glucksmann, Aurore Lalucq

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14
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Voorontwerp van resolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU;

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU; is 
ingenomen met de duidelijke erkenning 
door de Commissie dat het Verdrag inzake 
het Energiehandvest niet moet worden 
gebruikt voor arbitrage binnen de EU, en 
dringt aan op juridische duidelijkheid met 
betrekking tot dit onderwerp; benadrukt 
dat het Verdrag inzake het 
Energiehandvest in het licht van de Green 
Deal grondig moet worden herzien en dat 
de verouderde beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten moet 
worden afgeschaft; herhaalt zijn 
standpunt zoals uitgedrukt in de 
klimaatwet: “[...] de Unie [maakt] een 
einde aan de bescherming van 
investeringen in fossiele brandstoffen in 
het kader van de modernisering van het 
Verdrag inzake het Energiehandvest”; is 
van mening dat als een snelle hervorming 
onmogelijk blijkt te zijn, de EU en haar 
lidstaten zich moeten terugtrekken uit het 
Verdrag inzake het Energiehandvest.

Or. en

Amendement 174
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14

Voorontwerp van resolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU;

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU; 
vestigt de aandacht op de lopende 
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hervorming van het Verdrag inzake het 
Energiehandvest, die het mogelijk moet 
maken om klimaatneutraliteit te bereiken, 
te beginnen met een onmiddellijke 
geleidelijke afname van de bescherming 
van investeringen in technologieën die 
gebruikmaken van fossiele brandstoffen, 
alsook open strategische autonomie in 
overeenstemming met de geopolitieke rol 
van de EU;

Or. en

Amendement 175
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14

Voorontwerp van resolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU;

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU, in 
overeenstemming met de uitspraak van 
het Europese Hof van Justitie in de zaak 
Achmea en verzoekt om een besluit over 
de manier waarop die het beste kan 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 176
Gabriel Mato

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14

Voorontwerp van resolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
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de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU;

de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU; 
verzoekt de Europese Commissie haar 
werkzaamheden voort te zetten voor een 
kader voor de bescherming en facilitering 
van investeringen in de EU;

Or. en

Amendement 177
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14

Voorontwerp van resolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU;

14. dringt er bij de Commissie op aan 
alle nodige stappen te nemen om te zorgen 
voor de snelle en ordelijke beëindiging van 
de resterende bilaterale 
investeringsverdragen binnen de EU, en 
om de lidstaten te beschermen tegen 
ISDS-uitdagingen;

Or. en

Amendement 178
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

14 bis. uit zijn bezorgdheid over het 
toenemende aantal ISDS-zaken in 
verband met het Verdrag inzake het 
Energiehandvest; bevestigt opnieuw het 
recht van staten om de handel te 
reguleren ter verdediging van het 
algemeen belang, met name in reactie op 
de economische en gezondheidscrisis, 
zonder hierop door investeerders te 
worden aangesproken; verzoekt de 
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Commissie onderhandelingen te voeren 
over het schrappen van bepalingen ter 
bescherming van buitenlandse 
investeringen in fossiele brandstoffen, 
teneinde de bepalingen inzake de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten uit het verdrag te 
schrappen, en ervoor te zorgen dat het 
Verdrag inzake het Energiehandvest 
overeenstemt met de Overeenkomst van 
Parijs; verzoekt de Commissie en de Raad 
voorbereidingen te treffen voor een besluit 
van de Unie om het Verdrag inzake het 
Energiehandvest in 2021 te verlaten, 
indien de onderhandelingen geen 
overtuigend resultaat opleveren;

Or. en

Amendement 179
Emmanouil Fragkos

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

14 bis. benadrukt het belang van het 
minimaliseren van 
handelsafhankelijkheid van derde landen 
die het internationaal recht en de 
soevereine rechten van EU-lidstaten 
schenden.

Or. el

Amendement 180
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 15

Voorontwerp van resolutie Amendement
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15. onderstreept het belang van 
genderkwesties en onderstreept dat 
vrouwen het risico lopen op onevenredige 
wijze door de huidige economische crisis 
te worden getroffen; vraagt derhalve een 
speciaal, aan gender gewijd hoofdstuk op 
te nemen in alle handels‑ en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

15. onderstreept het belang van 
genderkwesties en onderstreept dat 
vrouwen het risico lopen op onevenredige 
wijze door de huidige economische crisis 
te worden getroffen, wat de economische 
ongelijkheid op mondiaal niveau en de 
effecten van klimaatverandering versterkt; 
vraagt derhalve een speciaal, aan gender 
gewijd hoofdstuk op te nemen in alle 
handels‑ en investeringsovereenkomsten 
van de EU; benadrukt de mogelijkheid om 
in de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU gendergelijkheid te bevorderen, de 
economische positie van vrouwen in derde 
landen te versterken en hun uitbuiting te 
bestrijden; dringt aan op de noodzaak om 
te beginnen met het verzamelen van naar 
gender uitgesplitste gegevens;

Or. en

Amendement 181
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 15

Voorontwerp van resolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
genderkwesties en onderstreept dat 
vrouwen het risico lopen op onevenredige 
wijze door de huidige economische crisis 
te worden getroffen; vraagt derhalve een 
speciaal, aan gender gewijd hoofdstuk op 
te nemen in alle handels‑ en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

15. onderstreept het belang van 
genderkwesties; is van oordeel dat 
vrijhandelsovereenkomsten vectoren 
moeten worden voor het bereiken van 
gendergelijkheid en het verbeteren van de 
leefomstandigheden voor vrouwen in alle 
industrieën waarop de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
van toepassing zijn, merkt op dat vrouwen 
minder dan twee vijfde van de 
opbrengsten van 
vrijhandelsovereenkomsten ontvangen 
wat betreft de gecreëerde banen en 
onderstreept dat vrouwen het risico lopen 
op onevenredige wijze door de huidige 
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economische crisis te worden getroffen; 
vraagt een speciaal, aan gender gewijd 
hoofdstuk op te nemen in alle handels‑ en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

Or. en

Amendement 182
Dita Charanzová

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 15

Voorontwerp van resolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
genderkwesties en onderstreept dat 
vrouwen het risico lopen op onevenredige 
wijze door de huidige economische crisis 
te worden getroffen; vraagt derhalve een 
speciaal, aan gender gewijd hoofdstuk op 
te nemen in alle handels‑ en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

15. onderstreept het belang van 
genderkwesties en onderstreept dat 
vrouwen het risico lopen op onevenredige 
wijze door de huidige economische crisis 
te worden getroffen;

Or. en

Amendement 183
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16

Voorontwerp van resolutie Amendement

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid van 
de EU beter voor het voetlicht te brengen 
en de transparantie voor en bewustmaking 
van burgers en bedrijven, met name kmo’s, 
te verbeteren, omdat het belangrijk is aan 
alle belanghebbenden juiste informatie te 
verstrekken; herinnert in dit verband aan 
het belang van de interinstitutionele 
dialoog als een manier om bij te dragen tot 

16. doet een beroep op de Commissie 
om te zorgen dat er gehoor wordt gegeven 
aan de voorstellen van de interne 
adviesgroepen en om de voordelen van het 
handelsbeleid van de EU beter voor het 
voetlicht te brengen en de transparantie 
voor en bewustmaking van burgers en 
bedrijven, met name kmo’s, te verbeteren, 
omdat het belangrijk is aan alle 
belanghebbenden juiste informatie te 
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de lopende discussies en tot een positieve 
afsluiting te komen; wijst andermaal op de 
rol van het Parlement als medewetgever 
voor het handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten;

verstrekken; herinnert in dit verband aan 
het belang van een strenger democratisch 
toezicht van het Parlement, met inbegrip 
van een stemming over het mandaat voor 
handelsonderhandelingen en een stem 
over veranderingen van de overeenkomst 
die door middel van 
samenwerkingsmechanismen op 
regelgevingsgebied in het kader van de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten zijn 
goedgekeurd, en van de interinstitutionele 
dialoog als een manier om bij te dragen tot 
de lopende discussies en tot een positieve 
afsluiting te komen; wijst andermaal op de 
rol van het Parlement als medewetgever 
voor het handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 184
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16

Voorontwerp van resolutie Amendement

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid van 
de EU beter voor het voetlicht te brengen 
en de transparantie voor en bewustmaking 
van burgers en bedrijven, met name kmo’s, 
te verbeteren, omdat het belangrijk is aan 
alle belanghebbenden juiste informatie te 
verstrekken; herinnert in dit verband aan 
het belang van de interinstitutionele 
dialoog als een manier om bij te dragen tot 
de lopende discussies en tot een positieve 
afsluiting te komen; wijst andermaal op de 
rol van het Parlement als medewetgever 
voor het handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten;

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid van 
de EU beter voor het voetlicht te brengen 
en de transparantie voor en bewustmaking 
van burgers, niet-gouvernementele 
organisaties, vakbonden en bedrijven, met 
name kmo’s, te verbeteren, omdat het 
belangrijk is aan alle belanghebbenden 
juiste informatie te verstrekken; herinnert 
in dit verband aan het belang van de 
interinstitutionele dialoog als een manier 
om bij te dragen tot de lopende discussies 
en tot een positieve afsluiting te komen; 
wijst andermaal op de rol van het 
Parlement als medewetgever voor het 
handelsbeleid en op zijn rol bij het toezicht 
op de onderhandelingen over en de 
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uitvoering van handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 185
Iuliu Winkler

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16

Voorontwerp van resolutie Amendement

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid van 
de EU beter voor het voetlicht te brengen 
en de transparantie voor en bewustmaking 
van burgers en bedrijven, met name kmo’s, 
te verbeteren, omdat het belangrijk is aan 
alle belanghebbenden juiste informatie te 
verstrekken; herinnert in dit verband aan 
het belang van de interinstitutionele 
dialoog als een manier om bij te dragen tot 
de lopende discussies en tot een positieve 
afsluiting te komen; wijst andermaal op de 
rol van het Parlement als medewetgever 
voor het handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten;

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid van 
de EU beter voor het voetlicht te brengen 
en de transparantie voor en bewustmaking 
van burgers en bedrijven, met name kmo’s, 
te verbeteren, omdat het belangrijk is aan 
alle belanghebbenden juiste informatie te 
verstrekken; herinnert in dit verband aan 
het belang van de interinstitutionele 
dialoog als een manier om bij te dragen tot 
de lopende discussies en tot een positieve 
afsluiting te komen; wijst andermaal op de 
rol van het Parlement als medewetgever 
voor het handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en de 
effectieve uitvoering van 
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 186
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16

Voorontwerp van resolutie Amendement

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid van 

16. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten om de voordelen van het 
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de EU beter voor het voetlicht te brengen 
en de transparantie voor en 
bewustmaking van burgers en bedrijven, 
met name kmo’s, te verbeteren, omdat het 
belangrijk is aan alle belanghebbenden 
juiste informatie te verstrekken; herinnert 
in dit verband aan het belang van de 
interinstitutionele dialoog als een manier 
om bij te dragen tot de lopende discussies 
en tot een positieve afsluiting te komen; 
wijst andermaal op de rol van het 
Parlement als medewetgever voor het 
handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en 
de uitvoering van 
handelsovereenkomsten;

handelsbeleid van de EU beter voor het 
voetlicht te brengen door een betere 
onderwijs- en communicatiefunctie te 
ontwikkelen om feitelijke en positieve 
boodschappen over handel te bevorderen 
en onjuiste informatie en onterechte 
kritiek tegen te gaan; merkt op dat deze 
boodschappen moeten worden afgestemd 
op de behoeften van de toehoorders, 
ongeacht of dit burgers of bedrijven zijn, 
omdat het belangrijk is aan alle 
belanghebbenden juiste informatie te 
verstrekken; onderstreept dat dergelijke 
acties moeten leiden tot meer 
transparantie en bewustwording;

Or. en

Amendement 187
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16

Voorontwerp van resolutie Amendement

16. doet een beroep op de Commissie 
om de voordelen van het handelsbeleid 
van de EU beter voor het voetlicht te 
brengen en de transparantie voor en 
bewustmaking van burgers en bedrijven, 
met name kmo’s, te verbeteren, omdat het 
belangrijk is aan alle belanghebbenden 
juiste informatie te verstrekken; herinnert 
in dit verband aan het belang van de 
interinstitutionele dialoog als een manier 
om bij te dragen tot de lopende discussies 
en tot een positieve afsluiting te komen; 
wijst andermaal op de rol van het 
Parlement als medewetgever voor het 
handelsbeleid en op zijn rol bij het toezicht 
op de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten;

16. doet een beroep op de Commissie 
om een handelsbeleid van de EU na te 
streven dat iedereen ten goede komt en de 
transparantie voor en bewustmaking van 
burgers en bedrijven, met name kmo’s, te 
verbeteren, omdat het belangrijk is aan alle 
belanghebbenden juiste informatie te 
verstrekken; herinnert in dit verband aan 
het belang van de interinstitutionele 
dialoog als een manier om bij te dragen tot 
de lopende discussies en tot een positieve 
afsluiting te komen; wijst andermaal op de 
rol van het Parlement als medewetgever 
voor het handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten;

Or. en
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Amendement 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de toezeggingen 
van de Commissie om de handel te 
vergemakkelijken en te verbeteren met 
een uitgebreid één-loketsysteem om de 
leveranciers van goederen voor 
intracommunautaire afstandsverkoop toe 
te staan de btw aan te geven die 
verschuldigd is in andere lidstaten, zonder 
de plicht om zich voor de btw te registeren 
in deze landen; is van mening dat het per 
2021 opnemen van accijnsgoederen voor 
intracommunautaire afstandsverkoop in 
centrale btw-loketten voor de aangifte en 
betaling van btw een positieve maatregel 
is en vraagt de Commissie om meer van 
dit soort maatregelen in het leven te 
roepen;

Or. en

Amendement 189
Jordi Cañas

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat een gezond 
gemeenschappelijk handelsbeleid moet 
worden aangevuld met een degelijke en 
optimaal functionerende douane-unie; 
dringt erop aan dat de Commissie 
waarborgt dat douanecontroles in de 
gehele EU aan dezelfde normen voldoen, 
door middel van een mechanisme voor 
rechtstreekse uniforme douanecontroles, 
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in samenwerking met de lidstaten en in 
volledige overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 190
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela
namens de Renew-Fractie
Barry Andrews

Voorontwerp van resolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Voorontwerp van resolutie Amendement

16 bis. herinnert aan het belang van de 
interinstitutionele dialoog als een manier 
om aan de lopende besprekingen bij te 
dragen en tot een positieve conclusie te 
komen; wijst andermaal op de rol van het 
Parlement als medewetgever voor het 
handelsbeleid en op zijn rol bij het 
toezicht op de onderhandelingen over en 
de uitvoering van 
handelsovereenkomsten;

Or. en


