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Ändringsförslag 1
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 17 maj 2020 om 
kommissionens justerade arbetsprogram 
2020 (COM(2020)0440 ), och ordförande 
von der Leyens avsiktsförklaring av den 16 
september 2020 till talman Sassoli och 
förbundskansler Merkel om tillståndet i 
unionen 2020,

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 17 maj 2020 om 
kommissionens justerade arbetsprogram 
2020 (COM(2020)0440), och 
kommissionsordförandens 
avsiktsförklaring av den 16 september 
2020 till Europaparlamentets talman och 
förbundskanslern för det land som har 
ordförandeskapet om tillståndet i unionen 
2020,

Or. el

Ändringsförslag 2
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 11 december 2019 
Den europeiska gröna given 
(COM(2019)0640),

Or. en

Ändringsförslag 3
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
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Beaktandeled 8a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 12 december 2017 om en digital 
handelsstrategi,

Or. en

Ändringsförslag 4
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det 
gemensamma meddelandet från 
Europeiska kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik av den 18 mars 2020 om 
det östliga partnerskapet efter 2020: Ökad 
resiliens – ett östligt partnerskap som 
fungerar för alla” (JOIN(2020)7 final),

Or. en

Ändringsförslag 5
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den djupgående 
analysen av handel och biologisk 
mångfald, på begäran av utskottet för 
internationell handel till 
utredningsavdelningen för yttre 
förbindelser i juni 2020,

Or. en
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Ändringsförslag 6
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 9 mars 2019 Mot en 
övergripande strategi för Afrika,

Or. en

Ändringsförslag 7
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sitt meddelande 
av den 7 oktober 2020 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(Europeisk klimatlag),

Or. en

Ändringsförslag 8
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag
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– med beaktande av sin resolution av 
den 28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget,

Or. en

Ändringsförslag 9
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 11b (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det avtal som 
antogs vid den 21:a partskonferensen 
inom ramen för COP21 i Paris den 12 
december 2015 (Parisavtalet),

Or. en

Ändringsförslag 10
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 11c (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
av målen för hållbar utveckling,

Or. en

Ändringsförslag 11
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Skäl A

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag
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A. Efter covid-19-utbrottet 2020 har 
det konstaterats störningar i de globala 
leveranskedjorna och produktionslinjerna, 
vilket har framhävt att EU är beroende av 
källor utanför EU, särskilt för vissa 
strategiska sektorer såsom den medicinska 
och farmaceutiska sektorn.

A. Under covid-19-utbrottet 2020 har 
det konstaterats tillfälliga störningar i vissa 
av de globala leveranskedjorna och 
produktionslinjerna, vilket har framhävt att 
EU i en globaliserad ekonomi även är 
beroende av källor utanför EU, inbegripet 
för ett antal produkter och 
tjänsteleverantörer i strategiska sektorer 
såsom den medicinska och farmaceutiska 
sektorn. Den här erfarenheten 
understryker behovet av att ta hand om 
varandra i leveranskedjorna och 
produktionssamarbetet, och att möta 
globala utmaningar som exempelvis en 
pandemi gemensamt.

Or. en

Ändringsförslag 12
Jörgen Warborn

Utkast till förslag till resolution
Skäl A

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

A. Efter covid-19-utbrottet 2020 har 
det konstaterats störningar i de globala 
leveranskedjorna och produktionslinjerna, 
vilket har framhävt att EU är beroende av 
källor utanför EU, särskilt för vissa 
strategiska sektorer såsom den medicinska 
och farmaceutiska sektorn.

A. EU:s handelsförbindelser är 
mycket väl diversifierade och dess 
beroende av exempelvis Kina har inte 
ökat sedan Kinas inträde i WTO. Efter 
covid-19-utbrottet 2020 har det 
konstaterats störningar i de globala 
leveranskedjorna och produktionslinjerna, 
vilket har framhävt sårbarheter i 
leveranserna, särskilt för vissa strategiska 
sektorer såsom den medicinska och 
farmaceutiska sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 13
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
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Skäl Aa (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Den europeiska gröna given måste 
betraktas som det viktigaste politiska 
ramen för all EU:s politik, inbegripet 
handel samt annan yttre EU-politik för att 
bland annat främja europeiska normer 
och värderingar, målen för hållbar 
utveckling och Parisavtalet på global 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 14
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Handelsregler och -fördelar 
utmanas både utanför EU och inom 
medlemsstaterna, och nya utmaningar för 
hållbar utveckling, exempelvis kampen 
mot klimatförändringar, måste integreras 
i all EU:s yttre och inre offentliga politik.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jörgen Warborn

Utkast till förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. EU släpade redan före pandemin 
efter andra ekonomier när det gäller 
konkurrenskraft, och det har nu uppstått 
betydande ekonomiska förluster på grund 
av störningen av den internationella 
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handeln till följd av covid-19-pandemin.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. EU är av naturen en resursfattig 
världsdel som är beroende av importer, 
och gynnas därför mycket av ett väl 
fungerande, regelbaserat globalt 
handelssystem.

Or. en

Ändringsförslag 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Skäl B

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU har en unik möjlighet att ta 
ledningen för en hållbar återhämtning.

B. EU har en unik möjlighet att ta 
ledningen för en hållbar återhämtning tack 
vare sitt engagemang och mod i att ta till 
sig de digitala och gröna 
omställningarna. Unionen har ställt upp 
nya standarder när det gäller kapitlen om 
hållbar utveckling i de frihandelsavtal 
som har ingåtts med nya handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 18
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
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Skäl B

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU har en unik möjlighet att ta 
ledningen för en hållbar återhämtning.

B. EU har en unik möjlighet att 
samarbeta globalt för en hållbar 
återhämtning av världsekonomin, och att 
föregå med gott exempel genom att 
använda behovet av att återuppbygga 
ekonomin för att påskynda en ekologiskt 
och socialt hållbar omvandling och 
modernisering av produktionssystem, 
tjänster och infrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 19
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Skäl B

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU har en unik möjlighet att ta 
ledningen för en hållbar återhämtning.

B. EU har en unik möjlighet att ta 
ledningen för en hållbar återhämtning i 
enlighet med den europeiska gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 20
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. I den här bekymmersamma tiden 
av pandemi, klimatförändringar och ökad 
ekonomisk ojämlikhet är tiden inne att 
använda handel som en matris för att 
förbättra vår användning av resurser, 
dela rikedomar och uppgradera 
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arbetsvillkor på ett bättre sätt, förändra 
våra konsumtionsvanor, respektera 
mänskliga rättigheter i leveranskedjorna, 
ha lägsta möjliga klimatpåverkan, stödja 
industriell produktion med låga 
koldioxidutsläpp och utmana myten om 
oändlig tillväxt samt främja livsmedel som 
skyddar vår hälsa och som produceras på 
ett hållbart sätt. Europeiska unionen 
skulle kunna bli en global förebild när det 
gäller uppställning av normer för att 
främja rättvis handel i stället för bara fri 
handel.

Or. en

Ändringsförslag 21
Marco Campomenosi

Utkast till förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Covid-19-pandemin har försatt 
många europeiska länder i en utsatt 
situation med ekonomiska svårigheter. De 
socioekonomiska konsekvenserna av 
pandemin i länder utan 
marknadsekonomi kommer att vara lägre 
än i EU:s medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 22
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Översynen av EU:s handelspolitik 
och uppbyggnaden av en mer självsäker 
handelsagenda för EU äger rum i en tid 
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då många politiskt styrda åtgärder sker 
globalt på området för handel, ekonomi 
och finans, med långsiktiga konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 23
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. EU är världens största 
handelsblock och även världens största 
exportör av tillverkade produkter och 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 24
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Som ett av världens största 
handelsblock skulle Europa gynnas av en 
mer omfattande användning av euron i 
sin internationella handel, när det gäller 
att minska växelkursrisken och andra 
valutarelaterade kostnader i 
handelstransaktioner och ge europeiska 
företag större självständighet och 
oberoende. Det skulle i sin tur bidra till att 
stärka eurons internationella roll.

Or. en

Ändringsförslag 25
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Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och 
välkomnar konceptet ett ”öppet strategiskt 
oberoende” samt uppmanar kommissionen 
att lämna mer ingående uppgifter om dess 
innehåll. Parlamentet anser att det i detta 
syfte är mycket viktigt att samordna och 
skapa synergier mellan handelspolitiken 
och den inre politiken (t.ex. 
industripolitiken, den digitala politiken och 
miljöpolitiken). Parlamentet insisterar på 
att EU:s handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter 
och dess beroende av externa marknader 
och tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och 
stagnationen i utvecklingen av ett 
fungerande internationellt, multilateralt, 
regelbaserat handelssystem med WTO i 
centrum, och i nära relation till andra 
internationella styrande institutioner som 
FN:s konferens för handel och utveckling 
(Unctad) och Internationella 
arbetsorganisationen (ILO), med målet att 
göra ekonomiskt samarbete och handel 
rättvisa, inkluderande och hållbara. 
Parlamentet noterar konceptet ett ”öppet 
strategiskt oberoende” samt uppmanar 
kommissionen att lämna mer ingående 
uppgifter om dess innehåll. Parlamentet 
anser att det i detta syfte är mycket viktigt 
att samordna och skapa synergier mellan 
handelspolitiken och den inre politiken 
(t.ex. industripolitiken, den digitala 
politiken, miljöpolitiken och 
socialpolitiken). Parlamentet insisterar på 
att framgången med vår unions 
handelsstrategi måste mätas efter dess 
bidrag till att uppnå FN:s mål för hållbar 
utveckling inför 2030. Parlamentet är 
övertygat om att en framgångsrik 
ekologisk och digital omställning inom 
ramen för den gröna given kommer att 
stärka konkurrenskraften för EU:s industri, 
skapa anständiga arbetstillfällen av hög 
kvalitet och skydda arbetstagarna, skapa 
inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt och främja EU:s intressen och 
värden. Parlamentet understryker att 
efterfrågan i våra samhällen på en sund 
europeisk jordbrukssektor med 
högkvalitativa och allt oftare organiska 
produkter, och understryker att unionens 
handelspolitik inte får exponera våra 
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jordbrukare för illojal konkurrens från 
ohållbara former av jordbruksproduktion 
utanför EU. Parlamentet betonar att EU:s 
handelsstrategi måste stödja den globala 
återhämtningen efter krisen fullt ut, med en 
bredare reflexion om sårbarheterna i den 
lokala produktionen, även i EU, och det 
ömsesidiga beroendeförhållandet mellan 
marknader och tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 26
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang 
att politiken med ett ”öppet strategiskt 
oberoende” bör ligga i linje med EU:s 
internationella juridiska förpliktelser och 
dess åtagande om att följa en 
regelbaserad strategi i sin handelspolitik. 
Parlamentet understryker att denna 
strategi bör ta hänsyn till EU:s planerade 
översyn av sin politik för statligt stöd och 
dess effekt på EU:s handelspolitik. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
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arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 27
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och behovet 
av en mer fullständig integrering av 
handel i uppnåendet av den europeiska 
gröna given. Parlamentet välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk utveckling i linje med 
den europeiska gröna given och främja 
EU:s intressen och värden. Parlamentet 
betonar att EU:s handelsstrategi måste 
delta fullt ut i återhämtningen efter krisen, 
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tredjeländer. med en bredare reflexion om EU:s 
sårbarheter och dess beroende av externa 
marknader och tredjeländer. Parlamentet 
insisterar på att GD handel ska ta 
vederbörlig hänsyn till bidrag från de 
andra relevanta generaldirektoraten och 
utrikestjänsten i frågor som inte är direkt 
knutna till handel, exempelvis mänskliga 
rättigheter, miljönormer och hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 28
Massimiliano Salini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 
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tredjeländer. kommissionen att säkerställa 
konkurrenskraften för EU:s industrier 
mot bakgrund av de olika kostnader och 
risker som de kommer att möta i 
omställningen till koldioxidneutralitet, 
särskilt med tanke på hur andra 
internationella partner inte delar 
Europeiska unionens ambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 29
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, 
hälso- och sjukvårdspolitiken, 
finanspolitiken, den digitala politiken och 
miljöpolitiken). Parlamentet insisterar på 
att EU:s handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden både inom och 
utanför unionen. Parlamentet betonar att 
EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut i 
återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer, för att hålla de viktigaste 
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leveranskedjorna för viktiga varor för 
krisen (dvs. medicinsk utrustning, 
livsmedelsprodukter, IKT-varor och -
tjänster) öppna och fungerande.

Or. en

Ändringsförslag 30
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter 
och dess beroende av externa marknader 
och tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, ökningen av 
protektionistiska beteenden runtom i 
världen och den särskilt utmanande 
miljön för internationell handel. 
Parlamentet välkomnar debatten om 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken) och 
placera handelspolitiken inom EU:s 
bredare yttre politik. Parlamentet insisterar 
på att EU:s handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi har potential att 
bidra stort till återhämtningen efter den 
pågående folkhälsokrisen och 
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ekonomiska krisen.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet 
insisterar på att handelspolitiken måste 
främja utvecklingen av gröna varor och 
tjänster och avstå från att möjliggöra 
bruna varor och tjänster. Parlamentet 
betonar att EU:s handelsstrategi måste 
delta fullt ut i återhämtningen efter krisen, 
med en bredare reflexion om EU:s 
sårbarheter och dess beroende av externa 
marknader och tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer, särskilt när dessa kränker 
EU-medlemsstaternas rättigheter.

Or. el

Ändringsförslag 33
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 1. Europaparlamentet gläder sig över 
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att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på och med beaktande av de 
lärdomar som har dragits av covid-19-
pandemin, och välkomnar konceptet ett 
”öppet strategiskt oberoende” samt 
uppmanar kommissionen att lämna mer 
ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och välkomnar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
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synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi först och främst måste 
stärka konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbruks- och fiskerisektorn, 
så att arbetstillfällen av hög kvalitet skapas 
och arbetstagarna erbjuds fler möjligheter, 
skapa inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt i linje med den europeiska gröna 
given och främja EU:s intressen och 
värden. Parlamentet betonar att EU:s 
handelsstrategi måste delta fullt ut i 
återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

Or. el

Ändringsförslag 35
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och 
välkomnar konceptet ett ”öppet strategiskt 
oberoende” samt uppmanar kommissionen 
att lämna mer ingående uppgifter om dess 
innehåll. Parlamentet anser att det i detta 
syfte är mycket viktigt att samordna och 
skapa synergier mellan handelspolitiken 
och den inre politiken (t.ex. 
industripolitiken, den digitala politiken och 
miljöpolitiken). Parlamentet insisterar på 
att EU:s handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och uppmanar 
kommissionen att lämna mer ingående 
uppgifter om innehållet i begreppet ”öppet 
strategiskt oberoende”. Parlamentet anser 
att det i detta syfte är mycket viktigt att tätt 
samordna handelspolitiken och den inre 
industripolitiken, digitala politiken och 
miljöpolitiken. Parlamentet insisterar på att 
EU:s handelsstrategi måste se till att öka 
produktionen i Europa, inbegripet 
jordbrukssektorn, skapa arbetstillfällen av 
hög kvalitet och skydda arbetstagarna, 
skapa inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt i linje med den europeiska gröna 
given och främja EU:s intressen och 
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hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

värden. Parlamentet betonar att EU:s 
handelsstrategi måste delta fullt ut i 
återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Jörgen Warborn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och 
välkomnar konceptet ett ”öppet strategiskt 
oberoende” samt uppmanar kommissionen 
att lämna mer ingående uppgifter om dess 
innehåll. Parlamentet anser att det i detta 
syfte är mycket viktigt att samordna och 
skapa synergier mellan handelspolitiken 
och den inre politiken (t.ex. 
industripolitiken, den digitala politiken och 
miljöpolitiken). Parlamentet insisterar på 
att EU:s handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

1. Europaparlamentet gläder sig över 
att man 2020 mycket passande inledde 
översynen av EU:s handelspolitik, som ett 
svar på covid-19-pandemin, och noterar 
konceptet ett ”öppet strategiskt oberoende” 
samt uppmanar kommissionen att lämna 
mer ingående uppgifter om dess innehåll. 
Parlamentet anser att det i detta syfte är 
mycket viktigt att samordna och skapa 
synergier mellan handelspolitiken och den 
inre politiken (t.ex. industripolitiken, den 
digitala politiken och miljöpolitiken). 
Parlamentet insisterar på att EU:s 
handelsstrategi måste stärka 
konkurrenskraften för EU:s industri, 
inbegripet jordbrukssektorn, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och skydda 
arbetstagarna, skapa inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt i linje med den 
europeiska gröna given och främja EU:s 
intressen och värden. Parlamentet betonar 
att EU:s handelsstrategi måste delta fullt ut 
i återhämtningen efter krisen, med en 
bredare reflexion om EU:s sårbarheter och 
dess beroende av externa marknader och 
tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att göra 
Parisavtalet och dess mål på 1,5 procent 
till den vägledande principen för 
handelspolitiken. Parlamentet manar till 
en justering av produktionen av 
handelsvaror och av de befintliga 
värdekedjorna efter Parisavtalets 
klimatmål. Parlamentet understryker att 
¨överensstämmelsen mellan den 
övergripande principen om att minska 
handelshindren och Parisavtalet måste 
undersökas noggrant. Därför behövs en 
detaljerad översyn av befintliga 
handelsavtal samt ett nytt strategiskt 
tänkande med avseende på framtida 
initiativ. Parlamentet anser att det behövs 
en grundlig undersökning av hur 
förenliga WTO:s regler är med 
klimatmålen.

Or. en

Ändringsförslag 38
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erinrar om att 
vissa regioner har utvecklats väsentligt 
när det gäller deras handelsandel och att 
de kan diskutera sin expertis med 
varandra, och dela god praxis och 
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lärdomar. Parlamentet anser att unionens 
åtagande när det gäller digital handel, 
exempelvis bestämmelser om e-handel i 
frihandelsavtal och 
konsekvensbedömningar, kräver mer 
uppmärksamhet än någonsin på grund av 
den allt mer protektionistiska politiken 
från vissa traditionella handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 39
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet manar till 
införande av ett ”klimatveto” som innebär 
att Europaparlamentet eller 
medlemsstaten kan åberopa ett 
handelsavtals oförenlighet med 
Parisavtalet för att blockera dess 
ratificering.

Or. en

Ändringsförslag 40
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, men 
betonar att återflyttsåtgärder inte får ske 
på bekostnad av EU:s långsiktiga 
konkurrenskraft. Parlamentet 
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fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

understryker risken för att underminera 
den långsiktiga konkurrenskraften genom 
att ombalansera leveranskedjor för långt 
ifrån effektivitetshänsyn. Hanteringen av 
leveranskedjan bör därför ligga i 
företagens händer, medan politik som 
underlättar en återflytt bör hanteras på 
EU-nivå för att säkerställa politisk 
samstämmighet och lika villkor. 
Parlamentet konstaterar att åtgärder för 
att hantera leveranskedjan kan spela en 
viktig roll i den ekonomiska 
återhämtningen, Genom att identifiera 
strategiska europeiska sektorer och råvaror 
och proaktivt stödja företag, särskilt små 
och medelstora företag och diversifiera 
leveranskedjorna i dessa sektorer, även 
genom att underlätta finansiering och 
investeringar, med fokus på den nuvarande 
krisen men även på potentiell framtida 
utveckling till stöd för klimatneutralitet och 
digital innovation. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att ett fullt fungerande 
multilateralt handelssystem tillsammans 
med ett brett nätverk av rättvisa och väl 
genomförda frihandelsavtal är det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga. EU bör 
fortsätta sitt arbete för att sätta igång och 
förbättra dialogen med dess globala 
partner, i syfte att avlägsna hinder som 
uppstår på grund av olika regelverk. 
Parlamentet understryker behovet av att 
ratificera de handelsavtal som redan har 
ingåtts och att börja förhandla om nya 
frihandelsavtal.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag
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2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering, även genom inrättande av 
en ”strategisk diversifieringsfond för 
leveranskedjan” för att aktivt stödja våra 
företag, och lageruppbyggnad, samtidigt 
som den också utforskar konceptet 
kustnära produktion (”nearshoring”) och 
den särskilda roll som länder i EU:s 
grannskap kan spela i detta avseende, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet understryker att EU är starkt 
beroende av tredjeländer för kritiska 
råmaterial som är nödvändiga för den 
gröna och digitala omställningen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga. Beslut om 
leveranskedjorna bör i alla händelser 
ligga kvar i händerna på respektive 
ekonomisk aktör.

Or. en

Ändringsförslag 42
Urmas Paet, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur den 
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resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart 
reshoring”), diversifiering och 
lageruppbyggnad, identifiera strategiska 
europeiska sektorer och råvaror och 
proaktivt stödja företag, särskilt små och 
medelstora företag, med fokus på den 
nuvarande krisen men även på potentiell 
framtida utveckling till stöd för 
klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

ska öka resiliensen i EU:s leveranskedjor 
genom att uppmuntra till strategisk 
lageruppbyggnad av essentiella varor för 
nödsituationer, diversifiering av 
leveranskällor och aktivt stöd till företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet konstaterar att återflytt och 
kustnära produktion kan leda till ökade 
kostnader för konsumenterna och att 
sådan politik inte bör övervägas förrän en 
detaljerad analys har genomförts för varje 
sektor. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att ett fullt fungerande 
multilateralt handelssystem tillsammans 
med ett brett nätverk av rättvisa, hållbara 
och väl genomförda frihandelsavtal är det 
bästa sättet att garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga. 
Parlamentet betonar att större resiliens 
kommer att uppnås genom starkare 
samarbete med våra handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 43
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
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att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga, och 
understryker att det bör vara upp till 
företagen själva att besluta om sina 
globala värdekedjor, eftersom de har bäst 
förutsättningar att bedöma riskerna, 
kostnaderna och behovet av åtgärder på 
sina respektive marknader och för sina 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 44
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad och 
sträva efter att arbeta med likasinnade, 
pålitliga partner för att främja säkerheten 
och resiliensen genom att diversifiera och 
omlokalisera leveranskedjan, identifiera 
strategiska europeiska sektorer och råvaror 
och proaktivt stödja företag, särskilt små 
och medelstora företag, med fokus på den 
nuvarande krisen men även på potentiell 
framtida utveckling till stöd för 
klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.
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Or. en

Ändringsförslag 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor 
tillgängliga. Parlamentet anser att 
tillhandahållandet av information till 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, om hur de ska använda 
frihandelsavtal och 
konsekvensbedömningar, är en avgörande 
del av genomförandeprocessen.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Livsmedelssäkerheten kan ökas genom att 
gröna vägar hålls öppna och genom att 
insynen i värdekedjorna för livsmedel 
ökas. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att ett fullt fungerande 
multilateralt handelssystem tillsammans 
med ett brett nätverk av rättvisa och väl 
genomförda frihandelsavtal är det bästa 
sättet att garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 47
Jörgen Warborn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart 
reshoring”), diversifiering och 
lageruppbyggnad, identifiera strategiska 
europeiska sektorer och råvaror och 
proaktivt stödja företag, särskilt små och 
medelstora företag, med fokus på den 
nuvarande krisen men även på potentiell 
framtida utveckling till stöd för 
klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom diversifiering och 
lageruppbyggnad, och att utforska de 
potentiella vinsterna med gemensamma 
strategiska reserver på EU-nivå, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
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att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa och mest 
ekonomiska sättet att garantera att det 
finns flera tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 48
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet, ansvarsskyldighet 
och hållbarhet i de globala 
leveranskedjorna och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 49
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart 
reshoring”), diversifiering och 
lageruppbyggnad, identifiera strategiska 
europeiska sektorer och råvaror och 
proaktivt stödja företag, särskilt små och 
medelstora företag, med fokus på den 
nuvarande krisen men även på potentiell 
framtida utveckling till stöd för 
klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att analysera hur resiliensen 
i EU:s leveranskedjor kan ökas, bland 
annat genom förbättrad 
produktionskapacitet i vår union, 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska sektorer och råvaror i 
Europa och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvist ekonomiskt samarbete 
är det bästa sättet att garantera att det finns 
flera tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 50
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
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att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

att ett strategiskt strukturerat, fullt 
fungerande multilateralt handelssystem 
tillsammans med ett brett nätverk av 
rättvisa och väl genomförda frihandelsavtal 
är det bästa sättet att garantera att det finns 
flera tillverkningskällor tillgängliga.

Or. el

Ändringsförslag 51
Enikő Győri

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”) 
och nära återflytt, diversifiering och 
lageruppbyggnad, identifiera strategiska 
europeiska sektorer och råvaror och 
proaktivt stödja företag, särskilt små och 
medelstora företag, med fokus på den 
nuvarande krisen men även på potentiell 
framtida utveckling till stöd för 
klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 52
Andrey Kovatchev

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”) 
och kustnära produktion (”nearshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 
frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 53
Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera strategiska europeiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa när och hur 
resiliensen i EU:s leveranskedjor kan ökas 
genom smart återflytt (”smart reshoring”), 
diversifiering och lageruppbyggnad, 
identifiera europeiska strategiska sektorer 
och råvaror och proaktivt stödja företag, 
särskilt små och medelstora företag, med 
fokus på den nuvarande krisen men även 
på potentiell framtida utveckling till stöd 
för klimatneutralitet och digital innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ett fullt fungerande multilateralt 
handelssystem tillsammans med ett brett 
nätverk av rättvisa och väl genomförda 



PE659.021v01-00 36/124 AM\1216202SV.docx

SV

frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

frihandelsavtal är det bästa sättet att 
garantera att det finns flera 
tillverkningskällor tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 54
Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira 
Rafaela, Urmas Paet
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skyndsamt avsluta sina 
förhandlingar med Australien och Nya 
Zeeland och moderniseringen av avtalet 
mellan EU och Chile, liksom 
investeringsavtalet med Japan, 
förhandlingarna med Indonesien och 
partnerskaps- och samarbetsavtalet med 
Thailand. Parlamentet föreslår att 
kommissionen återupptar ambitiösa 
förhandlingarna med Indien och 
uppmanar den att inleda ett 
sonderingsförfarande med Taiwan. 
Parlamentet betonar vikten av de nyligen 
avslutade förhandlingarna om 
moderniseringen av associeringsavtalet 
mellan EU och Mexiko och det avslutade 
associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur och understryker behovet av att 
leverera meningsfulla resultat när det 
gäller åtagandena före ratificeringen och 
ett meningsfullt engagemang av parterna 
i associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur på områden som skydd av 
biologisk mångfald, avskogning och ett 
effektivt genomförande av klimatavtalet 
från Paris.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar, för 
att öka motståndskraften hos våra 
försörjningssystem som ansträngs hårt 
genom pandemin, till att gemensamt 
utnyttja och stödja våra ömsesidiga 
styrkepunkter, vårt know-how och 
kvaliteten hos vår produktion, att inom 
handelsområdet säkerställa lojal 
konkurrens och jämlika spelregler, att 
kämpa mot de snedvridningar som 
tillämpas av vissa tredjeländer, att införa 
ett rättsligt ramverk som främjar 
ömsesidighet vid offentlig upphandling 
och rättsregler som låter de upphandlande 
myndigheterna tydligare prioritera EU:s 
intressen, i synnerhet målsättningarna för 
den europeiska gröna given, genom en 
”Buy European Act”.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
att konsumenter som handlar på nätet 
möter många faror, varav en del kom till 
ytan under covid-19-pandemin, eftersom 
förfalskade varor, osäkra produkter och 
många undermåliga varor och tjänster 
säljs på nätet till europeiska konsumenter. 
Parlamentet manar till ökat samarbete 
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mellan kommissionens tjänster för att så 
snabbt som möjligt hantera den fara som 
orsakas av förfalskade varor som kommer 
in i EU genom näthandel, och ge 
rekommendationer om hur regelverket 
som rör tullmyndigheternas behov kan 
förbättras, för att förfalskningar och 
bedrägerier ska kunna upptäckas och 
förhindras, med tanke på den enorma 
ökningen av varor som kommer in i EU 
via e-handeln.

Or. en

Ändringsförslag 57
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att det 
nu är ännu viktigare att stimulera vår 
handel för att säkerställa ekonomins 
återhämtning och framtida utveckling. 
Parlamentet är av den bestämda 
uppfattningen att EU måste säkerställa 
regelbaserad handel och undvika åtgärder 
som begränsar och/eller snedvrider 
handeln, och på samma sätt motverka 
sådana åtgärder av tredjeländer. EU 
måste säkerställa öppna handelsflöden 
och upprätthållna globala värdekedjor, 
och måste därför avstå från 
exportbegränsningar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att tillämpa 
nolltolerans på sådana brott mot den inre 
marknadens regler.

Or. en

Ändringsförslag 58
Jordi Cañas, Dita Charanzová
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Utkast till förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att stärka ömsesidigt 
gynnsamma handelsförbindelser och 
politiska förbindelser baserat på 
gemensamma värderingar med 
Latinamerika och Västindien (LAC), som 
representerar EU:s femte största 
handelspartner och som omfattar många 
likasinnade partnerländer när det gäller 
nyckelprioriteringar, exempelvis Agenda 
2030 för hållbar utveckling och 
Parisavtalet inom Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 59
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
ingen ny eller modifierad handelspolitik, 
exempelvis återflyttsåtgärder eller 
politiken med öppet strategiskt oberoende 
och inga åtgärder för lika villkor får 
underminera transparensen, 
förutsebarheten eller vår långsiktiga 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 60
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2b (ny)
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar vikten 
av de nyligen avslutade förhandlingarna 
om moderniseringen av 
associeringsavtalet mellan EU och 
Mexiko och det avslutade 
associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur och understryker behovet av en 
allvarlig politisk debatt om betydande 
åtaganden om betydande åtaganden och 
ett meningsfullt engagemang från 
parterna i associeringsavtalet mellan EU 
och Mercosur i frågor som skyddet av 
biologisk mångfald och avskogning och 
även ett effektivt genomförande av 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn 
till det starkt utmanande sammanhanget 
och ökningen av det protektionistiska 
agerandet globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

utgår

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO. Parlamentet insisterar på att 
hitta en långsiktig lösning på krisen i 
överprövningsorganet, liksom de 
vedergällningsåtgärder som tillåts i fall av 
orättvis konkurrens, för att förbättra 
deras lämplighet och förhindra att de på 
ett orättvist sätt drabbar sektorer som inte 
har gynnats av något olagligt statligt stöd. 
Parlamentet manar till en reform av WTO 
med målen för hållbar utveckling och 
kampen mot klimatförändringar i 
centrum och säkerställer samstämmighet 
med internationella regler, exempelvis 
Parisavtalets miljö- och arbetsnormer och 
beskattning. Parlamentet ser fram emot 
lanseringen av WTO:s handels- och 
klimatinitiativ som omfattar både varor 
och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 63
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews
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Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn 
till det starkt utmanande sammanhanget 
och ökningen av det protektionistiska 
agerandet globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

3. Europaparlamentet bekräftar på 
nytt EU:s åtagande när det gäller öppen 
och regelbaserad handel. Parlamentet 
understryker i detta avseende EU:s 
fortsatta engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO och ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem i två skikt 
i centrum. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, för att fortsätta 
moderniseringen och stärkandet av WTO, 
däribland dess förhandlingsfunktion, och 
hitta en långsiktig lösning på krisen i 
överprövningsorganet. Parlamentet 
understryker att så länge 
överprövningsorganet inte fungerar på 
rätt sätt bör EU på ett effektivt sätt 
använda tillfälliga 
flerpartsarrangemanget för att lösa 
handelstvister och uppmuntra andra 
WTO-medlemmar att delta i detta 
arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 64
Massimiliano Salini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
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internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra en allmän och ambitiös reform 
av WTO, i syfte att förbättra 
organisationens effektivitet och 
ändamålsenlighet. Parlamentet är 
införstått med att WTO-ramen behöver 
förbättras på områden som 
tvistlösningssystem och subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 65
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med en reformerad WTO 
i centrum för att förbättra dess stabilitet 
och förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn 
till det starkt utmanande sammanhanget 
och ökningen av det protektionistiska 
agerandet globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet och 
WTO:s subventionsregler med 
internationella partner, däribland, om det 
är möjligt, Förenta staterna, och stöder 
kommissionsledamot Dombrovskis avsikt 
att lägga fram förslag när det gäller en 
hållbar miljöanpassning av WTO.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med en reformerad WTO 
i centrum för att förbättra dess stabilitet 
och förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn 
till det starkt utmanande sammanhanget 
och ökningen av det protektionistiska 
agerandet globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet, och 
stöder kommissionsledamot Dombrovskis 
avsikt att lägga fram förslag när det gäller 
en hållbar miljöanpassning av WTO.

Or. en

Ändringsförslag 67
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn 
till det starkt utmanande sammanhanget 
och ökningen av det protektionistiska 
agerandet globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, och uppmanar 
kommissionen att intensifiera sitt 
engagemang i internationella forum, samt 
i arbetsgrupper med världens ekonomiska 
aktörer från alla världsdelar för att 
fortsätta moderniseringen av WTO och 
dess funktion, däribland en varaktig 
lösning på krisen i överprövningsorganet.
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av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 68
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
samt en effektiv reaktivering av WTO, 
däribland en långsiktig lösning på krisen i 
överprövningsorganet.

Or. el

Ändringsförslag 69
Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det regelbaserade 
multilaterala handelssystemet, med WTO i 
centrum för att förbättra dess effektivitet, 
stabilitet och förutsägbarhet, i synnerhet 
med hänsyn till det starkt utmanande 
sammanhanget och ökningen av det 
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globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

protektionistiska agerandet globalt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inta en ledande roll i internationella forum, 
särskilt för att fortsätta moderniseringen 
och stärkandet av WTO, däribland en 
långsiktig lösning på krisen i 
överprövningsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 70
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland en långsiktig lösning 
på krisen i överprövningsorganet.

3. Europaparlamentet betonar EU:s 
engagemang för det multilaterala 
handelssystemet, med WTO i centrum för 
att förbättra dess stabilitet och 
förutsägbarhet, i synnerhet med hänsyn till 
det starkt utmanande sammanhanget och 
ökningen av det protektionistiska agerandet 
globalt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inta en ledande roll i 
internationella forum, särskilt för att 
fortsätta moderniseringen och stärkandet 
av WTO, däribland reformen av WTO:s 
överprövningsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
att för att stärka förtroendet för handeln 
och de globala marknaderna behövs en 
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gemensam öppen informationsbas som 
stöd för goda politiska reaktioner och det 
internationella samarbetet för att hålla 
handeln igång. Parlamentet anser att det i 
världen efter covid-19 kommer att vara 
avgörande att handelspartner uppfyller 
sina åtaganden att informera WTO om 
handelsrelaterade åtgärder som vidtas 
som svar på pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 72
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, 
Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet 
med Förenta staterna och Japan, särskilt 
när det gäller transparens i förbindelse 
med industrisubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fördjupa sitt 
internationella samarbete med strategiska 
partner. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende de pågående diskussionerna 
med Förenta staterna och Japan om hur de 
snedvridningar som orsakas av 
industrisubventioner kan mildras på ett 
effektivt sätt och för att söka lösningar för 
att förhindra påtvingad tekniköverföring. 
Parlamentet uttrycker sin preferens för 
multilaterala avtal men erkänner att 
plurilaterala avtal kan ge en användbar 
språngbräda för att nå multilaterala avtal. 
Parlamentet noterar i detta avseende 
värdet av initiativ med gemensamma 
förklaringar. Parlamentet framhåller vikten 
av att ingå ett avtal om fiske. Parlamentet 
insisterar på att EU bör förnya sin 
begäran om ett plurilateralt avtal om e-
handel som skulle hjälpa små och 
medelstora företag att överbrygga den 
digitala klyftan och säkerställa skydd av 
konsumenter och kommersiella 
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hälso- och sjukvårdsprodukter. gränsöverskridande dataöverföringar i linje 
med GDPR. Parlamentet understryker 
behovet av att EU lägger fram en digital 
handelsstrategi, som bygger på 
parlamentets resolution från 2017 i denna 
fråga, och söka sätt för EU att skapa och 
främja nya internationella regler, 
inbegripet genom särskilda bestämmelser 
i handelsavtal, genom att skapa en 
möjliggörande digital handelsmiljö för 
EU-företag och avlägsna hinder i 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att på global nivå övervaka 
och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
uppdatera WTO:s läkemedelsavtal och 
samtidigt undersöka möjligheterna till ett 
bredare plurilateralt initiativ i förbindelse 
med hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 73
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
fördelarna med förhandlingar som 
genomförs inom en multilateral ram, och 
anser att plurilaterala förhandlingar bara 
kan vara ett alternativ i sista hand i 
reformen av handelsregler. Parlamentet 
noterar vägen med ett initiativ med 
gemensamma förklaringar för att starta 
anpassningen av WTO efter behov som 
hör samman med målen för hållbar 
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kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

utveckling. Parlamentet framhåller det 
akuta behovet av att avsluta WTO-
förhandlingarna om fiskesubventioner på 
ett sätt som tar hänsyn till de 
konsekvenser som de planerade 
disciplinerna kommer att få på kustnära 
utvecklingsländer och särskilt de utsatta 
minst utvecklade östaterna. Parlamentet 
manar till en reglering av e-handel och 
gränsöverskridande dataöverföringar på 
ett sätt som fullt ut respekterar EU-
medborgarnas rätt till dataintegritet, 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
på global nivå övervaka och analysera 
orsakerna bakom resningen av 
handelshinder, inbegripet 
exportrestriktioner för viktiga varor. 
Parlamentet upprepar att riktade 
subventioner är nödvändiga för 
återhämtningen efter pandemin, inte bara i 
Europa. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se över WTO:s 
läkemedelsavtal och samtidigt undersöka 
möjligheterna till ett bredare plurilateralt 
initiativ i förbindelse med säkerställandet 
av åtkomst till hälso- och 
sjukvårdsprodukter.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
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vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa att flexibiliteten i Trips-avtalet 
kan användas på optimalt sätt för kritiska 
medicinska produkter och att ta en ny till 
på bestämmelserna om Trips+ i EU:s 
bilaterala avtal mot bakgrund av 
pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 75
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
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framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner och andra 
snedvridningar för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ta upp subventioner som snedvrider 
marknaden i förhandlingarna med 
internationella partner på bilateral och 
multilateral nivå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se över WTO:s 
läkemedelsavtal och samtidigt undersöka 
möjligheterna till ett bredare plurilateralt 
initiativ i förbindelse med hälso- och 
sjukvårdsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
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kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och ser i detta avseende 
fram emot den tolfte ministerkonferensen 
i WTO som ska hållas 2021 och anser att 
en konsoliderad text måste läggas fram 
senast i slutet av 2020, och att på global 
nivå övervaka och motverka nya 
handelshinder, inbegripet 
exportrestriktioner för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner, eftersom sådana 
snedvridande marknadsmetoder kan få 
stora negativa konsekvenser för den 
rättvisa konkurrensen och lika villkor. 
Parlamentet betonar vikten av att gå vidare 
med förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
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varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 78
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar i fullt uppfyllande av 
EU:s lagstiftning om sekretess och 
dataskydd, inklusive GDPR, och att på 
global nivå övervaka och motverka nya 
handelshinder, inbegripet 
exportrestriktioner för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
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plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 79
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor, samt att utveckla gemensamma 
kriterier för hållbarhetsinriktade 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 80
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Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
hanterar digitala handelshinder, 
säkerställer skydd av konsumenter och 
underlättar kommersiella 
gränsöverskridande förflyttningar av data, 
och att på global nivå övervaka och 
motverka nya handelshinder, inbegripet 
exportrestriktioner för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 81
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
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Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 
överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya handelshinder, 
inbegripet exportrestriktioner för viktiga 
varor och subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
bindande och verkställbart avtal om fiske 
och om e-handel som hjälper små och 
medelstora företag att överbrygga den 
digitala klyftan och säkerställer skydd av 
konsumenter och kommersiella 
gränsöverskridande dataöverföringar, och 
att på global nivå övervaka och motverka 
nya handelshinder, inbegripet 
exportrestriktioner för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. el

Ändringsförslag 82
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan, särskilt när det 
gäller transparens i förbindelse med 
industrisubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med 
förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal, särskilt initiativen med 
gemensamma förklaringar. Parlamentet 
framhåller det akuta behovet av att ingå ett 
avtal om fiske och om e-handel som 
hjälper små och medelstora företag att 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Förenta staterna och Japan när det gäller 
den interna politiken till stöd för deras 
respektive industrier, men på ett mer 
intensivt sätt när det gäller färdplanen för 
uppfyllande av Parisavtalet om klimatet. 
Parlamentet betonar vikten av att gå vidare 
med förhandlingarna om multilaterala och 
plurilaterala avtal. Parlamentet framhåller 
det akuta behovet av att ingå ett avtal om 
fiske och om e-handel som hjälper små och 
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överbrygga den digitala klyftan och 
säkerställer skydd av konsumenter och 
kommersiella gränsöverskridande 
dataöverföringar, och att på global nivå 
övervaka och motverka nya 
handelshinder, inbegripet 
exportrestriktioner för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

medelstora företag att överbrygga den 
digitala klyftan och säkerställer skydd av 
konsumenter och kommersiella 
gränsöverskridande dataöverföringar, och 
att på global nivå övervaka och motverka 
exportrestriktioner för viktiga varor och 
subventioner som beviljats för 
återhämtningen efter pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över WTO:s läkemedelsavtal och samtidigt 
undersöka möjligheterna till ett bredare 
plurilateralt initiativ i förbindelse med 
hälso- och sjukvårdsprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att det 
mot bakgrund av pandemin, på global 
nivå och särskilt i förhållande till Afrika, 
är lämpligt att på nya sätt omforma 
ekonomiska och kommersiella relationer 
och handelsrelationer i riktning mot 
rättvis och etisk handel baserad på 
solidaritet och samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 84
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet lägger vikt vid 
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erfarenheten att den framgångsrika 
kampen mot fattigdom i Kina och Kinas 
ekonomiska uppgång till att bli en av 
världens viktigaste ekonomier och 
marknader har skapat en enorm 
ekonomisk potential för Europeiska 
unionen. Parlamentet är övertygat om att 
utrotningen av fattigdom i Afrika, 
Sydamerika och de asiatiska regionerna 
och en förbättrad ekonomisk styrka och 
stabilitet i de här regionerna har 
avgörande betydelse för att generera 
exportdestinationer för produkterna och 
tjänsterna med högt mervärde från 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna. Parlamentet 
understryker att Förenta staterna är EU:s 
viktigaste handelspartner. Parlamentet 
understryker att ett fullt utnyttjande av 
potentialen i de här förbindelserna är 
viktigt för att underlätta vår ömsesidiga 
ekonomiska återhämtning. Parlamentet 
noterar att förbindelserna för närvarande 
är dysfunktionella och kännetecknas av 
spänningar. Parlamentet uppmanar 
därför Förenta staterna att avlägsna de 
tullar som har gällt sedan 2017. 
Parlamentet betonar i detta avseende 
vikten av att nå förhandlade lösningar av 
de pågående transatlantiska 
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handelsspänningarna, inklusive för den 
så kallade Airbus-Boeing-tvisten i WTO. 
EU bör därför fortsätta sitt arbete för en 
positiv transatlantisk handelsagenda, 
vilken bör bygga på den gemensamma 
förklaringen från juli 2018. 
Kommissionen bör därför vidare arbeta 
mot ett mer omfattande avtal med Förenta 
staterna efter valet, vilket också bör ta upp 
myndighetshinder mot handel.

Or. en

Ändringsförslag 86
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet välkomnar 
ansträngningarna för att minska de 
globala handelsspänningarna och arbeta 
mot en stabil och förutsägbar 
handelsmiljö. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende överenskommelsen med 
Förenta staterna om ett paket med 
tullsänkningar som en positiv utveckling 
och uppmanar kommissionen att bygga 
vidare på denna dynamik för att 
konstruera en positiv handelsagenda 
mellan EU och USA bortom 
tullsänkningar, eftersom ett bredare 
samarbetsavtal skulle vara särskilt 
gynnsamt genom att underlätta en lösning 
på handelsstörningarna, exempelvis att 
avskaffa de extra tullavgifter som för 
närvarande gäller för europeiska 
produkter och utforska nya områden för 
samarbete, bland annat inom handel och 
ny teknik. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen att göra framsteg mot 
myndighetsbedömningar som skulle vara 
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särskilt gynnsamma för små och 
medelstora företag. Parlamentet stöder 
kraftfullt ett samarbete med USA för att 
hantera strategiska utmaningar på global 
nivå.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och hoppas att det här 
markerar början av en process som 
kommer att leda till fler steg som skapar 
en mer fri, rättvis och ömsesidig 
transatlantisk handel, och uppmanar i 
detta avseende kommissionen att bygga 
vidare på denna dynamik för att underlätta 
en lösning på handelsstörningarna, 
uppmanar kommissionen och USA att nå 
ett omfattande avtal för att hantera 
skadliga subventioner i flygplanssektorn, 
allt inom ramen för det bredare målet att 
bygga upp en konstruktiv transatlantisk 
handelsagenda som också hanterar teknik 
och digital beskattning, även inom ramen 
för OECD.

Or. en

Ändringsförslag 88
Marco Campomenosi

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna. Parlamentet noterar 
det senaste emotsedda WTO-avgörandet i 
Airbus-Boeing-tvisten och belyser att det 
auktoriserade tullbeloppet ligger långt 
under det belopp som har godkänts till 
förmån för USA mot EU-exportörer samt 
under det belopp som har begärts av EU. 
Parlamentet påminner i detta avseende 
om den ekonomiska betydelsen och den 
konkurrenspress som 
flygplanstillverkarna och exportörerna 
upplever samt det potentiella 
konkurrenshotet från kinesisk 
tillverkning.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jordi Cañas

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet noterar 
förslaget till överenskommelse med 
Förenta staterna om ett paket med 
tullsänkningar som ett positivt tecken och 
uppmanar kommissionen att bygga vidare 
på denna dynamik för att underlätta en 
lösning på handelsstörningarna. 
Parlamentet anser att denna 
överenskommelse måste ske på vissa 
villkor, särskilt när det gäller ensidiga 
tullar från USA på europeiska varor och 
att den måste innehålla ett tydligt 
åtagande från USA:s sida att man på nytt 
kommer att gå in som part i Parisavtalet. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ställa upp en tydlig tidsram för 
förhandlingarna med USA i syfte att 
deeskalera tullkriget och säkerställa att 
tullarna avskaffas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet betonar vikten 
av att återgå till ett omfattande samarbete 
mellan EU och USA, även i 
handelsfrågor, och att hitta lösningar på 
gemensamma handelsintressen och hot. 
Parlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna, exempelvis att få ett 
slut på den långvariga tvisten mellan 
Airbus och Boeing.

Or. en

Ändringsförslag 91
Enikő Győri

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
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kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna. Parlamentet betonar 
vidare att trots spänningarna på senare 
tid i de transatlantiska förbindelserna bör 
EU fortsätta att engagera sig i att 
återställa det ömsesidiga förtroendet och 
de nära handelsförbindelserna samt lösa 
de nuvarande handelstvisterna.

Or. en

Ändringsförslag 92
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet avvisar den 
föreslagna överenskommelsen med 
Förenta staterna om ett paket med 
tullsänkningar på hummer och andra 
varor, och påminner om att USA inte har 
ratificerat klimatavtalet från Paris, har 
infört mycket skadliga olagliga tullar på 
unionsproducenter av bland annat stål, 
aluminium och oliver, orsakar skada för 
multilaterala organ och lägger 
extraterritoriella sanktioner på Europa.

Or. en

Ändringsförslag 93
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 

5. Europaparlamentet noterar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
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om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna. Parlamentet anser att 
alla andra betydande framsteg i de 
transatlantiska handelsförbindelserna är 
beroende av att USA stannar kvar som 
part i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna.

5. Europaparlamentet noterar 
överenskommelsen med Förenta staterna 
om ett paket med tullsänkningar som ett 
positivt tecken och uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på denna 
dynamik för att underlätta en lösning på 
handelsstörningarna. Parlamentet 
förväntar sig att USA ansluter sig till 
Parisavtalet igen innan större framsteg 
kan göras när det gäller möjliga 
handelsöverenskommelser mellan EU och 
USA.

Or. en

Ändringsförslag 95
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5a (ny)
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
vikten av förhandlingarna mellan EU och 
Storbritannien om ett framtida 
partnerskap, i linje med de åtaganden som 
gjordes i den politiska deklarationen och 
efter ett fullständigt genomförande av 
utträdesavtalet och protokollet om 
Irland/Nordirland. Parlamentet betonar 
den roll som Europaparlamentet spelar i 
ratificeringsprocessen, och behovet av att 
ha tillräckligt med tid för att kunna utföra 
sina parlamentariska skyldigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
noggrant övervaka genomförandet av alla 
nya överenskommelser.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet understryker vikten av att 
inkludera ett ambitiöst kapitel om handel 
och hållbar utveckling för att skydda de 
mänskliga rättigheterna, inklusive 
centrala arbetsrättsliga normer, för att 
främja en hållbar utveckling och 
bekämpa klimatförändringarna i linje 
med Parisavtalet. Parlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna och institutionerna att tala 
med en röst (bland annat genom att inrätta 
en övergripande arbetsgrupp). Parlamentet 
betonar att EU:s handelsförbindelser 
kräver fullständig respekt för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet är djupt oroat 
över det rapporterade utnyttjandet av 
uigurer i kinesiska fabriker, bland annat i 
fabriker som ingår i europeiska företags 
värdekedja.

Or. en

Ändringsförslag 97
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
korrigerar det olämpliga i att inkludera ett 
system med tvistlösning mellan 
investerare och stat i avtalet och behandlar 
de nuvarande marknadsasymmetrierna, 
samtidigt som vikten av lika villkor, 
hållbar utveckling, särskilt åtaganden på 
området för både arbetsrätt och miljö, och 
åtaganden i syfte att uppnå 
koldioxidneutralitet, ömsesidighet och 
icke-diskriminerande behandling av 
respektive parter betonas. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
institutionerna att tala med en röst (bland 
annat genom att inrätta en övergripande 
arbetsgrupp). Parlamentet påminner om 
sin resolution av den 19 december 2019 
om situationen för uigurerna i Kina, där 
det betonade att produkter som framställs 
i omskolningsläger bör förbjudas på EU:s 
marknader. Parlamentet manar till ett 
allmänt förbud mot produkter som 
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framställs med hjälp av tvångsarbete på 
EU:s marknader.

Or. en

Ändringsförslag 98
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina, och 
avvisar i detta sammanhang alla 
bestämmelser om tvistlösning mellan 
investerare och stat, som behandlar de 
nuvarande marknadsasymmetrierna, 
samtidigt som vikten av lika villkor, 
hållbar utveckling, däribland ILO:s 
centrala normer och åtaganden när det 
gäller koldioxidneutralitet, ömsesidighet 
och icke-diskriminerande behandling av 
respektive parter betonas. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
institutionerna att tala med en röst (bland 
annat genom att inrätta en övergripande 
arbetsgrupp). Parlamentet påminner om 
sin resolution av den 19 december 2019 
om situationen för uigurerna i Kina, där 
det betonade att produkter som framställs 
i omskolningsläger bör förbjudas på EU:s 
marknader. Parlamentet manar till ett 
allmänt förbud mot produkter som 
framställs med hjälp av tvångsarbete på 
EU:s marknader.

Or. en

Ändringsförslag 99
Urmas Paet
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Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp). Parlamentet 
uppmanar EU:s medlemsstater och 
kandidatländer att överväga att överge 
17+1-formatet, som kan vara 
kontraproduktivt för att tala med en röst 
och underminera Europeiska unionens 
enighet, och uppmuntrar dem att i stället 
föra en gemensam och enad EU-politik 
gentemot Kina.

Or. en

Ändringsförslag 100
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 

6. Europaparlamentet manar till 
ambitiösa framsteg i förhandlingarna om 
det övergripande avtalet om investeringar 
med Kina för att behandla det akuta 
behovet av ömsesidighet, även när det 
gäller tillgång till marknaden för offentlig 
upphandling, andra utestående frågor 
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ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

som rör lika villkor och icke-
diskriminerande behandling, understryker 
vikten av att inkludera ett ambitiöst 
kapitel om handel och hållbar utveckling 
för att skydda mänskliga rättigheter, 
inbegripet centrala arbetsrättsliga 
normer, främja miljönormer och bekämpa 
klimatförändringarna i linje med 
klimatavtalet från Paris. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
institutionerna att tala med en röst (bland 
annat genom att inrätta en övergripande 
arbetsgrupp).

Or. en

Ändringsförslag 101
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, däribland 
marknadssnedvridande subventioner av 
bland annat statligt ägda företag, 
samtidigt som vikten av lika villkor, 
hållbar utveckling, ömsesidighet och icke-
diskriminerande behandling av respektive 
parter betonas. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och institutionerna att tala 
med en röst (bland annat genom att inrätta 
en övergripande arbetsgrupp). Parlamentet 
betonar att EU bör hantera problemet 
med statligt stöd och dess snedvridande 
påverkan på den internationella handeln.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp). Parlamentet 
manar till öppnande av nya sätt att 
samarbeta med Kina för att förbättra 
konnektiviteten, däribland Belt and Road-
initiativet, för att bidra till en hållbar 
återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 103
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
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och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp). Parlamentet 
påminner kommissionen om att Kina är 
en systemrival som bör konfronteras när 
det är nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marco Campomenosi

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas.

Or. en

Ändringsförslag 105
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 

6. Europaparlamentet understryker att 
det inte är möjligt att komma fram till ett 
övergripande avtal om investeringar med 
Kina eftersom de nuvarande 
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behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

asymmetrierna beträffande hållbar 
utveckling, ömsesidighet, påtvingad 
tekniköverföring, stöld av immateriell 
egendom, förfalskningar, tvångsarbete, 
centralmaktens instrumentalisering av 
företag och infrastrukturer för politiska 
ändamål och geopolitisk expansion inte 
kan lösas helt genom konkreta, påtagliga 
och verifierbara åtgärder. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
institutionerna att tala med en röst.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet och icke-diskriminerande 
behandling av respektive parter betonas. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och institutionerna att tala med en röst 
(bland annat genom att inrätta en 
övergripande arbetsgrupp).

6. Europaparlamentet understryker 
behovet av ambitiösa framsteg i 
förhandlingarna om det övergripande 
avtalet om investeringar med Kina som 
behandlar de nuvarande 
marknadsasymmetrierna, samtidigt som 
vikten av lika villkor, hållbar utveckling, 
ömsesidighet (när det gäller både 
produktionsstandarder och turism), icke-
diskriminerande behandling av respektive 
parter och respekt för mänskliga 
rättigheter och arbetstagarrättigheter 
betonas. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och institutionerna att tala 
med en röst (bland annat genom att inrätta 
en övergripande arbetsgrupp).

Or. en

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



AM\1216202SV.docx 73/124 PE659.021v01-00

SV

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6 – led 1 (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar i en 
strävan att diversifiera och konsolidera 
handels- och investeringsavtal 
kommissionen att inleda de nödvändiga 
förberedande åtgärderna för att inleda 
förhandlingar med Taiwan om ett 
bilateralt investeringsavtal. Parlamentet 
upprepar särskilt rollen för ett 
sonderingsförfarande och en 
konsekvensbedömning i detta avseende 
och manar till ett snabbt genomförande 
av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet delar den 
djupa oro som har uttryckts av 
parlamenten i flera medlemsstater när det 
gäller avtalet mellan EU och Mercosur, 
särskilt när det gäller den risk som det 
utgör för Amazonas skog och biologiska 
mångfald, för urbefolkningar, för små 
och medelstora jordbrukare från båda 
regionerna, för livsmedelssäkerheten i EU 
på grund av en omfattande användning 
av bekämpningsmedel vars användning är 
förbjuden i EU. Parlamentet upprepar sin 
inställning att avtalet mellan EU och 
Mercosur inte kan ratificeras i sin 
nuvarande utformning.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar 
utgången av det 15:e toppmötet mellan 
EU och Indien om inrättande av en 
regelbunden högnivådialog på 
ministernivå, för att ge vägledning till de 
bilaterala handels- och 
investeringsförbindelserna och för att 
hantera multilaterala frågor av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende kommissionen att utforska 
möjligheter till samarbete kring resiliens i 
leveranskedjan mellan EU och Indien och 
att samarbeta med Indien för att möta 
globala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 110
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet manar till 
ekonomiska sanktioner för europeiska 
statliga och kommersiella organisationer 
som är inblandade i kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och övergrepp 
som begås i tredjeländer med starka 
kommersiella kopplingar till unionen, för 
att förhindra och avskräcka från 
medhjälp till kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna som kan utgöra 
brott mot mänskligheten enligt folkrätten.

Or. en
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Ändringsförslag 111
Kathleen Van Brempt, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Mihai Tudose, Inma 
Rodríguez-Piñero

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att 
Taiwan är EU:s femte största 
handelspartner i Asien. Parlamentet 
upprepar sitt stöd för ett bilateralt 
investeringsavtal med Taiwan och 
uppmanar kommissionen att inleda ett 
sonderingsförfarande och en 
konsekvensbedömning för att formellt 
påbörja förhandlingarna så snart som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 112
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att utnyttja potentialen att 
ytterligare förbättra förbindelserna 
mellan EU och Indien, även genom att 
låsa upp den outnyttjade 
handelspotentialen mellan EU och 
Indien, med hänsyn till utvecklingen i 
regionen och Indiens viktiga roll i 
regionen och globalt.

Or. en

Ändringsförslag 113
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Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet påminner om 
att kommissionen vid mer än ett tillfälle 
har meddelat sitt intresse för att inleda 
förhandlingar om ett investeringsavtal 
med Taiwan. Taiwan har potential att bli 
en viktig partner för EU inom sektorerna 
för IKT, bioteknik, hälso- och sjukvård 
och grön energi. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att på grundval av de olika 
resolutioner som har antagits av 
parlamentet så snart som möjligt inleda 
en konsekvensbedömning och ett 
sonderingsförfarande för att visa EU:s 
stöd för likasinnade handelspartner med 
gemensamma värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 114
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar alla 
europeiska företag som bedriver projekt i 
samband med Belt and Road-initiativet 
(BRI) att främja tillbörlig aktsamhet när 
det gäller mänskliga rättigheter inom 
ramen för Förenta nationernas 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. Medlemsstaterna 
bör ge effektiv vägledning till europeiska 
företag om hur de ska bedöma de faktiska 
och potentiella effekterna på de 
mänskliga rättigheterna i samband med 
Belt and Road-initiativet.
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Or. en

Ändringsförslag 115
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6c (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen att kontinuerligt söka sätt 
att förbättra handelsförbindelserna och 
ytterligare fördjupa den ekonomiska 
integreringen med länderna i det östliga 
partnerskapet. Parlamentet noterar 
emellertid att kommissionen på grund av 
kriget mellan Armenien och Azerbajdzjan 
och omfattande kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i Belarus bör se 
över sin strategi för det östliga 
partnerskapet tills situationen i Belarus 
och mellan Armenien och Azerbajdzjan 
förändras.

Or. en

Ändringsförslag 116
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6c (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder mot de 
företag som för närvarande utnyttjar 
tvångsarbetskraft i arbetslägren i 
Xinjiang och Tibet i Kina, där tusentals 
uighuriska och tibetanska medborgare 
tvingas arbeta i produktionen av varor 
som senare ingår i leveranskedjorna hos 
vissa europeiska och globala företag.
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Or. en

Ändringsförslag 117
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6d (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet anser att EU 
bör prioritera handels- och 
investeringsavtal med demokratiska 
tredjeländer framför andra regimtyper, 
särskilt i Asien.

Or. en

Ändringsförslag 118
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6d (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet välkomnar 
förhandlingarna om handelsavtal mellan 
EU och Australien och mellan EU och 
Nya Zeeland och vill se att de slutförs.

Or. en

Ändringsförslag 119
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6e (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringarna medför nya 
ekonomiska möjligheter för Arktis, skapar 
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nya sjöfartsleder och intensifierar 
turismen, vilket ökar investeringarna i 
och handeln med regionen. Parlamentet 
understryker att EU genom en omfattande 
strategi för Arktis måste engagera sig 
aktivt i regionen samtidigt som man 
främjar en hållbar utveckling och 
miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 120
Urmas Paet

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 
små och medelstora företagens utnyttjande 
av sådana avtal.

7. Europaparlamentet understryker 
att globala marknader är mycket viktiga 
källor till tillväxt för små och medelstora 
företag. Parlamentet noterar dock att 
endast 600 000 små och medelstora 
företag exporterar varor utanför EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja de små och medelstora företagen 
genom att, utan att öka den administrativa 
bördan och regelbördan, systematiskt 
inkludera och säkerställa tillämpningen av 
särskilda kapitel i handelsavtalen och 
underlätta de små och medelstora 
företagens utnyttjande av sådana avtal och 
ta upp frågan om kostnaderna för små 
och medelstora företag för att uppfylla allt 
mer komplicerad lagstiftning som 
påverkar handeln. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att nå ut till företag i ett så 
tidigt stadium som möjligt när den 
inrättar nya informationsportaler eller 
förbättrar redan befintliga portaler, så att 
de små och medelstora företagens 
informationsbehov kan uppfyllas på ett 
praktiskt sätt.

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 
små och medelstora företagens utnyttjande 
av sådana avtal.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 
små och medelstora företagens utnyttjande 
av sådana avtal. Parlamentet välkomnar 
kommissionens ansträngningar inom 
ramen för SMF-strategin från mars 2020 
för att öka sitt särskilda stöd till små och 
medelstora företag. Parlamentet 
välkomnar det flerspråkiga 
onlineverktyget Access2Markets och ser 
fram emot positiva resultat drivna av ett 
ökat deltagande av små och medelstora 
företag i den internationella handeln.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 
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små och medelstora företagens utnyttjande 
av sådana avtal.

små och medelstora företagens utnyttjande 
av sådana avtal. Parlamentet välkomnar 
lanseringen nyligen av verktyget 
Access2Markets inklusive 
självbedömningsmodulen för 
ursprungsregler och uppmanar alla 
intressenter att ge kommissionen 
återkoppling så att verktyget kan 
uppdateras kontinuerligt.

Or. en

Ändringsförslag 123
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 
små och medelstora företagens 
utnyttjande av sådana avtal.

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka deras administrativa börda och 
regelbörda, systematiskt inkludera och 
tillämpa särskilda SMF-kapitel i 
handelsavtalen. Parlamentet välkomnar 
lanseringen av verktyget Access2Markets 
som kommer att ge praktiskt stöd till små 
och medelstora företag och underlätta 
deras utnyttjande av handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 124
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag



PE659.021v01-00 82/124 AM\1216202SV.docx

SV

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att 
öka den administrativa bördan och 
regelbördan, systematiskt inkludera och 
säkerställa tillämpningen av särskilda 
kapitel i handelsavtalen och underlätta de 
små och medelstora företagens utnyttjande 
av sådana avtal.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja de små och 
medelstora företagen genom att, utan att i 
orimlig utsträckning öka den 
administrativa bördan och regelbördan, 
systematiskt inkludera och säkerställa 
tillämpningen av särskilda kapitel i 
handelsavtalen och att i nära samarbete 
med medlemsstaternas handelskammare 
stödja de små och medelstora företagens 
utnyttjande av sådana avtal.

Or. en

Ändringsförslag 125
Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda 
parter och på en konsekvensbedömning, 
om sektorsövergripande due diligence-
krav i leveranskedjan, för att säkerställa 
respekt för mänskliga rättigheter och 
sociala och miljömässiga standarder och 
samtidigt garantera lika villkor för EU-
företag, särskilt små och medelstora 
företag, samt hållbara, robusta och 
krisresilienta värdekedjor.

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om due 
diligence som garanterar lika villkor för 
EU-företag, särskilt små och medelstora 
företag, samt hållbara, robusta och 
krisresilienta leveranskedjor, är förenligt 
med WTO:s bestämmelser och baserat på 
FN:s vägledande principer och OECD:s 
riktlinjer, samt på samråd med berörda 
parter, efter en konsekvensbedömning, för 
att säkerställa respekt för mänskliga 
rättigheter och sociala och miljömässiga 
standarder. Parlamentet anser att frågan 
om hur tillämpliga sådana åtgärder är 
inte bör avgöras av ett företags storlek, 
utan av risken för skada. Parlamentet 
konstaterar dock att alla ansträngningar 
bör göras för att minska regelbördan för 
små och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att skyndsamt 
utvärdera, i enlighet med principen ”en 
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in, en ut”, vilken befintlig förordning som 
skulle kunna uppdateras eller ersättas.

Or. en

Ändringsförslag 126
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera lika villkor för EU-företag, 
särskilt små och medelstora företag, samt 
hållbara, robusta och krisresilienta 
värdekedjor.

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan utom små och medelstora 
företag och ansvar för företag nedströms i 
deras leveranskedjor, för att säkerställa 
respekt för mänskliga rättigheter och 
sociala och miljömässiga standarder och 
samtidigt garantera lika villkor för EU-
företag, särskilt små och medelstora 
företag, samt hållbara, robusta och 
krisresilienta värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 127
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
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baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera lika villkor för EU-företag, 
särskilt små och medelstora företag, samt 
hållbara, robusta och krisresilienta 
värdekedjor.

baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
horisontella due diligence-krav i 
leveranskedjan, med en effektiv mekanism 
för rättsmedel och tvistlösning, för att 
säkerställa respekt för mänskliga 
rättigheter och sociala och miljömässiga 
standarder och samtidigt garantera lika 
villkor för EU-företag, särskilt små och 
medelstora företag, samt hållbara, robusta 
och krisresilienta värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 128
Enikő Győri

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera lika villkor för EU-företag, 
särskilt små och medelstora företag, samt 
hållbara, robusta och krisresilienta 
värdekedjor.

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter, 
inbegripet näringslivet, och på en 
konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera lika villkor för EU-företag med 
mer än 5 000 anställda samt hållbara, 
robusta och krisresilienta leveranskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 129
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera lika villkor för EU-företag, 
särskilt små och medelstora företag, samt 
hållbara, robusta och krisresilienta 
värdekedjor.

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag baserat på 
samråd med alla berörda parter och på en 
konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera att dessa villkor också ska gälla 
för företag som exporterar till EU och att 
små och medelstora EU-företag får 
åtnjuta ett specifikt och förstärkt stöd för 
att hjälpa dem att genomföra dessa 
reformer.

Or. fr

Ändringsförslag 130
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande due diligence-krav i 
leveranskedjan, för att säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter och sociala och 
miljömässiga standarder och samtidigt 
garantera lika villkor för EU-företag, 
särskilt små och medelstora företag, samt 
hållbara, robusta och krisresilienta 
värdekedjor.

8. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag som är 
förenligt med WTO:s bestämmelser, 
baserat på samråd med alla berörda parter 
och på en konsekvensbedömning, om 
sektorsövergripande bindande due 
diligence-krav i leveranskedjan, för att 
säkerställa respekt för mänskliga 
rättigheter och sociala och miljömässiga 
standarder och samtidigt garantera lika 
villkor för EU-företag, särskilt små och 
medelstora företag, samt hållbara, robusta 
och krisresilienta värdekedjor.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Enikő Győri

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet är övertygat 
om att för att stärka Europas 
internationella konkurrenskraft är det av 
yttersta vikt att skapa lika villkor 
internationellt. Parlamentet konstaterar 
att processerna för tillbörlig aktsamhet 
bör formuleras på ett sådant sätt att de 
inte skadar EU:s konkurrenskraft och så 
att de bidrar till att mildra de orättvisa 
konkurrensfördelar för tredjeländer som 
följer av lägre skyddsstandarder i den 
internationella handeln.

Or. en

Ändringsförslag 132
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påminner om 
att genomförandet av alla aspekter på 
frihandelsavtalen, inbegripet 
arbetstagarrättigheter och hållbar 
utveckling samt hanteringen av 
klimatförändringar, bör ske. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra en 
utvärdering tillsammans med parlamentet 
genom dess utskott för internationell 
handel. Parlamentet bör få en starkare 
roll i bedömningen av genomförandet av 
frihandelsavtal jämfört med 
kommissionen och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla idéer för att integrera EU:s 
klimatmål i dess handelspolitik, bortom 
förslaget till en mekanism för 
koldioxidjustering, ventilera möjliga 
åtgärder som ett klimatveto för 
handelspartners exportmetoder som 
strider mot deras åtaganden enligt 
Parisavtalet, en mall för klimatpolitiken, 
avstående av immateriella rättigheter till 
viktig klimatteknik, differentiering av 
tullsänkningar beroende på produkters 
klimatavtryck och åtgärder för att 
garantera leveranskedjor som inte leder 
till avskogning. Parlamentet uppmanar 
med eftertryck kommissionen att utforska 
möjligheten att som villkor för 
tullsänkningarna ange att vissa 
hållbarhetsresultat ska uppnås, på det sätt 
som beskrivs i det fransk-nederländska 
icke-officiella dokumentet om 
planeringen av tullavregleringen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ta möjligheten med 
konsekvensbedömningar i efterhand och 
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översynsklausuler för att göra 
frihandelsavtal förenliga med den gröna 
given.

Or. en

Ändringsförslag 134
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i alla 
politikområden inbegripet 
handelspolitiken. Parlamentet 
understryker i detta avseende 
handelsaspekterna på handlingsplanen 
för den cirkulära ekonomin. Parlamentet 
gläder sig över kommissionens förslag till 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är helt förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
nya initiativ som använder 
handelspolitiken för att underlätta 
uppnåendet av våra ambitiösa klimatmål, 
däribland ett nytt initiativ för klimat och 
handel som bygger vidare på uppdraget i 
avtalet om miljöanpassade varor. 
Parlamentet betonar att andra liknande 
förslag bör ingå i vår industristrategi för att 
skapa incitament för industrin att producera 
rena och konkurrenskraftiga produkter.

Or. en

Ändringsförslag 135
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Massimiliano Salini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
föreslå en transparent mekanism som kan 
samexistera med de befintliga åtgärderna 
mot koldioxidläckage samtidigt som den 
ger ett stabilt och säkert regelverk för 
Europas industrier. Parlamentet betonar 
att andra liknande förslag bör ingå i vår 
industristrategi för att skapa incitament för 
industrin att producera rena och 
konkurrenskraftiga produkter.

Or. en

Ändringsförslag 136
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
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i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
engagera sig i WTO för att säkerställa att 
ingen WTO-regel förhindrar 
medlemsstaternas rätt att lagstifta om vad 
som behövs för att minska 
koldioxidutsläppen i ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 137
Marco Campomenosi

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att ta hänsyn till EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

Or. en

Ändringsförslag 138
Jörgen Warborn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 9. Europaparlamentet betonar vikten 
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av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och gläder sig över 
kommissionens avsikt att senast 2021 anta 
en mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna som är förenlig med WTO:s 
bestämmelser på grundval av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
betonar att andra liknande förslag bör ingå 
i vår industristrategi för att skapa 
incitament för industrin att producera rena 
och konkurrenskraftiga produkter.

av att integrera EU:s klimatmål som 
uttrycks i den gröna given i EU:s 
handelspolitik och noterar kommissionens 
avsikt att senast 2021 anta en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna som är 
förenlig med WTO:s bestämmelser på 
grundval av en konsekvensbedömning. 
Parlamentet betonar att andra liknande 
förslag bör ingå i vår industristrategi för att 
skapa incitament för industrin att producera 
rena och konkurrenskraftiga produkter.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att 
avtalet mellan EU och Mercosur ger en 
unik och historisk möjlighet att fördjupa 
förbindelserna mellan Europa och 
Latinamerika. Parlamentet understryker 
de ambitiösa bestämmelserna i avtalet när 
det gäller avskogning och dess 
skyddsåtgärder för Parisavtalet. 
Parlamentet anser att båda parterna 
måste vidta meningsfulla åtgärder före en 
ratificering och utarbeta ett gemensamt 
program för att genomföra ömsesidiga 
åtaganden i avtalet. Parlamentet manar 
till en förstärkt interparlamentarisk dialog 
med nationella lagstiftare i 
Mercosurländerna.

Or. en

Ändringsförslag 140
Carles Puigdemont i Casamajó
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Utkast till förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att studera möjligheten att 
utveckla starkare och mer ambitiösa 
kapitel om handel och hållbar utveckling 
och genomföra dem på ett effektivt sätt. 
Parlamentet anser att handelsparter bör 
bekräfta sitt åtagande att genomföra 
ramen efter 2020 i konventionen om 
biologisk mångfald. Parlamentet 
påminner om att Parisavtalet och dess 
juridiskt bindande skyldigheter bör vara 
en viktig del av de framtida ramavtalen 
för handel och politik, inbegripet de som 
för närvarande förhandlas.

Or. en

Ändringsförslag 141
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet påminner om 
att genomförandet av alla aspekter på 
frihandelsavtalen, inbegripet 
arbetstagarrättigheter och hållbar 
utveckling samt hanteringen av 
klimatförändringar, bör ske. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra en 
utvärdering tillsammans med parlamentet 
genom dess utskott för internationell 
handel. Parlamentet bör få en starkare 
roll i bedömningen av genomförandet av 
frihandelsavtal jämfört med 
kommissionen och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9c (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta en effektiviserad 
mekanism på unionssidan som ger 
civilsamhället möjlighet att lämna in ett 
klagomål när tredjeländer inte uppfyller 
hållbarhetsåtagandena i bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att upprätta en 
handlingsplan på området för företagens 
internationella sociala ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 143
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå 
vidare med befintliga frihandelsavtal, 
inbegripet kapitlen om handel och hållbar 
utveckling, och se till att fördelarna 
fördelas till alla. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att gå vidare med och 
utvärdera genomförandet av 
handlingsplanen med 15 punkter för 
kapitlen om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
tid anta förslaget till ny förordning om 
tillämpning av ett allmänt preferenssystem.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa ett effektivt 
genomförande av frihandelsavtal, 
inbegripet bestämmelserna i kapitlen om 
handel och hållbar utveckling, och se till 
att fördelarna fördelas till alla. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att gå vidare med 
och utvärdera genomförandet av 
handlingsplanen med 15 punkter för 
kapitlen om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utforska förslaget i det fransk-
nederländska icke-officiella dokumentet 
om att tullsänkningar ska ske på villkoret 
att vissa hållbarhetsresultat uppnås. 
Kommissionen bör utforska sätt att föra 
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in mer detaljer i genomförandet av dessa 
kapitel. Parlamentet understryker att 
målen för hållbar utveckling bör ligga till 
grund för bestämmelserna i alla kapitel 
om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra efterlevnaden av klimatavtalet från 
Paris till ett viktigt inslag i alla framtida 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att i tid anta förslaget till ny 
förordning om tillämpning av ett allmänt 
preferenssystem.

Or. en

Ändringsförslag 144
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och se till att fördelarna fördelas till alla. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med och utvärdera 
genomförandet av handlingsplanen med 15 
punkter för kapitlen om handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i tid anta förslaget till ny 
förordning om tillämpning av ett allmänt 
preferenssystem.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och se till att fördelarna fördelas till alla. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med och utvärdera 
genomförandet av handlingsplanen med 15 
punkter för kapitlen om handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att när så behövs 
omförhandla inkluderingen av bindande 
och genomförbara mekanismer för 
genomförande av de kapitel om handel 
och hållbar utveckling som rör mänskliga 
rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
miljöskydd i alla befintliga avtal, och att 
säkerställa respektive bestämmelser i alla 
ekonomiska partnerskapsavtal som är 
under förhandling och alla framtida 
ekonomiska partnerskapsavtal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
tid anta förslaget till ny förordning om 
tillämpning av ett allmänt preferenssystem, 



AM\1216202SV.docx 95/124 PE659.021v01-00

SV

reformerat i syfte att öka antalet länder 
som förpliktar sig när det gäller GSP+-
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 145
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och se till att fördelarna fördelas till alla. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med och utvärdera 
genomförandet av handlingsplanen med 
15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i tid anta förslaget till ny 
förordning om tillämpning av ett allmänt 
preferenssystem.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och i 
befintliga och framtida frihandelsavtal 
förbättra de ambitiösa och omfattande 
kapitlen om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över handlingsplanen med 15 punkter för 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och föra diskussioner med 
Europaparlamentet redan från början. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett förslag till 
sanktionsbaserade genomförbara kapitel 
om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att se över 
förhandlingsuppdragen för 
frihandelsavtal för att anpassa dem efter 
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i tid anta förslaget till ny 
förordning om tillämpning av ett allmänt 
preferenssystem.

Or. en

Ändringsförslag 146
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
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Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och se till att fördelarna fördelas till alla. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med och utvärdera 
genomförandet av handlingsplanen med 
15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i tid anta förslaget till ny 
förordning om tillämpning av ett allmänt 
preferenssystem.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
som måste bli genomförbara och 
meningsfulla, och se till att fördelarna 
fördelas till alla. Parlamentet påminner 
om att avtalet mellan EU och Mercosur, 
på grund av ohållbar politik och en 
uppenbar brist på god vilja i vissa 
partnerländer inte kan ratificeras som det 
ser ut nu. Parlamentet stöder 
kommissionsledamot Dombrovskis avsikt 
att lägga fram översynen av 
handlingsplanen med 15 punkter för 
kapitlen om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
tid anta förslaget till ny förordning om 
tillämpning av ett allmänt preferenssystem.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och se till att fördelarna fördelas till alla. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
gå vidare med och utvärdera 
genomförandet av handlingsplanen med 
15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i tid anta förslaget till ny 
förordning om tillämpning av ett allmänt 

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra och gå vidare 
med befintliga frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och se till att fördelarna fördelas till alla. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
över handlingsplanen med 15 punkter för 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
och föra diskussioner med 
Europaparlamentet redan från början. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett förslag till 
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preferenssystem. sanktionsbaserade genomförbara kapitel 
om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
tid anta förslaget till ny förordning om 
tillämpning av ett allmänt preferenssystem.

Or. en

Ändringsförslag 148
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet upprepar sitt 
beslut att unionen bara får ingå 
handelsavtal med länder som har 
undertecknat och som genomför 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 149
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet uppmanar 
rådet att säkerställa att alla 
förhandlingsuppdrag för kommissionen 
har omfattat våra nya ambitioner när det 
gäller kampen mot klimatförändringar, 
konsolideringen av anständiga arbeten 
och ett ömsesidigt stärkande av våra 
ekonomiers resiliens i tider av yttre 
chocker, exempelvis en pandemi.

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet påminner om att 
det är avgörande att kommissionen 
skyndsamt inleder 
antidumpningsutredningar och inte 
väntar tills det är för sent, och därigenom 
tar hänsyn till små och medelstora 
företags särskilda behov. Parlamentet 
välkomnar den nyligen utnämnda 
ansvariga för efterlevnaden av handelsavtal 
och anser att det konsekventa 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument och 
åtagandena när det gäller handel och 
hållbar utveckling, är avgörande för att 
bevara EU:s ledarskap och dess agenda för 
mer rättvis handel. Parlamentet 
uppmanar den nya ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal att arbeta 
tillsammans med Europaparlamentet för 
att säkerställa att de åtaganden före 
ratificeringen som har gjorts av 
handelspartner följs upp.

Or. en

Ändringsförslag 151
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
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Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal, inklusive deras kapitel om handel 
och hållbar utveckling, och 
handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap 
och värderingar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en global 
EU-sanktionsram för brott mot de 
mänskliga rättigheterna som stöder 
genomförandet av kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet manar till 
kompletterande åtgärder som förbud mot 
import av produkter som hör samman 
med allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, exempelvis 
tvångs- eller barnarbete.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
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handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
agera snabbt och inleda utredningar 
tidigt, så snart skadan uppstår, för att 
säkerställa att illojala handelsmetoder 
inte underminerar konkurrenskraften och 
sysselsättningsnivån hos europeiska 
ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 153
Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka illojalt 
beteende, i syfte att skapa förutsättningar 
för återhämtningen från covid-19-
pandemin och säkerställa att den nyligen 
utnämnda ansvariga för efterlevnaden av 
handelsavtal noggrant kommer att 
övervaka att alla brott mot grundläggande 
rättigheter upptäcks och bestraffas, 
särskilt arbetstagares yttrandefrihet och 
representation, liksom de åtaganden om 
hållbar utveckling som våra 
handelspartner gör. Parlamentet anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
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handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

Or. fr

Ändringsförslag 154
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att förbättra våra 
ekonomiska förbindelser, bland annat 
genom att hantera rättvisa i konkurrens- 
och produktionsvillkor, i syfte att skapa 
miljön för återhämtningen från covid-19-
pandemin och den globala omställningen 
till en miljömässigt och socialt hållbar 
ekonomi. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
partnerskaps- och associeringsavtal och 
handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, kan 
vara avgörande för att hålla kursen mot att 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling 
inför 2030.

Or. en

Ändringsförslag 155
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet understryker 
vikten av att hantera 
konkurrensbegränsande metoder och 
säkerställa lika villkor för europeiska 
företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s 
trovärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 156
Massimiliano Salini

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
effektivare, flexiblare och mer lyhörda 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.
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Or. en

Ändringsförslag 157
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
avtal och handelslagstiftning, inbegripet 
handelspolitiska skyddsinstrument, är 
avgörande för att bevara EU:s ledarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på 
gemensamma intressen med de viktigaste 
handelspartnerna för att motverka 
konkurrenshämmande beteende, i syfte att 
skapa förutsättningar för återhämtningen 
från covid-19-pandemin och säkerställa 
lika villkor. Parlamentet välkomnar den 
nyligen utnämnda ansvariga för 
efterlevnaden av handelsavtal och anser att 
genomförandet och efterlevnaden av EU:s 
och WTO:s avtal och handelslagstiftning, 
inbegripet handelspolitiska 
skyddsinstrument, är avgörande för att 
bevara EU:s ledarskap.

Or. en

Ändringsförslag 158
Danuta Maria Hübner

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra politik som 
underlättar prissättning och fakturering i 
euro, särskilt på området energihandel, 
där EU:s ledande roll på 
tillväxtmarknader för förnybara 
energivaror, exempelvis vätgas, erbjuder 
bättre utsikter för användning av 
finansiella instrument som är 
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denominerade i euro. Parlamentet 
understryker att främjandet av valet av 
euro i handeln kommer att avlägsna de 
kostnader som hör samman med 
växelkursrisker, särskilt för små och 
medelstora europeiska företag. Samtidigt 
kommer en bredare global användning av 
euro att ge större oberoende och 
självbestämmande för europeiska företag, 
och minimera deras exponering för 
politiska risker, exempelvis 
internationella sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 159
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
unionen att genom vår handelspolitik 
främja antagandet och den effektiva 
tillämpningen av våra handelspartner av 
internationella arbetsrättsliga normer 
enligt definition i ILO:s konventioner, 
och oroas över negativa erfarenheter i 
detta avseende med bland andra 
Sydkorea, Filippinerna och Vietnam. 
Parlamentet betonar i detta avseende att 
respekten för rätten att bilda och ansluta 
sig till fackförbund och förhandla 
kollektivt är ett grundläggande krav när 
det gäller företagens ansvar. Parlamentet 
beklagar att föreningsfriheten fortsätter 
att nekas på många produktionsplatser i 
flera av våra handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 160
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler
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Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar i 
detta avseende kommissionen att inrätta 
en särskild arbetsgrupp för Kina, med 
utgångspunkt i arbetsgruppen för 
förbindelserna med Storbritannien, för att 
säkerställa enighet och samstämmiga i 
budskap från alla nivåer och i alla 
former. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 161
Enikő Győri

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
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sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder. 
Parlamentet understryker emellertid att 
varje förslag måste vara förenligt med 
WTO:s regler och föregås av en grundlig 
konsekvensbedömning som omfattar 
juridiska och tekniska aspekter samt 
genomförbarhetsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 162
Witold Jan Waszczykowski

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot sanktioner som 
väsentligt inkräktar på medlemsstaternas 
territoriella suveränitet, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 163
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och samarbetsagenda med 
full respekt för det politiska 
sammanhanget, och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 164
Jörgen Warborn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
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kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att efter 
grundliga utredningar fylla eventuella 
bevisade luckor i verktygslådan för handel 
och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 165
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som omfattar 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över delegationernas 
roll i genomförandet av EU:s 
handelsagenda och säkerställa en 
samordnad strategi som inbegriper 
kommissionens olika avdelningar (t.ex. 
sektorsövergripande handelsuppdrag i 
tredjeländer). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta slutförandet 
av alla nödvändiga åtgärder för att fylla 
eventuella luckor i verktygslådan för 
handel och investeringar, inbegripet ett nytt 
lagstiftningsförslag för att se över den 
blockerande stadgan mot extraterritoriella 
effekter av sanktioner, och att införa ett 
nytt instrument för att avskräcka och 
motverka tredjeländers tvångsåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft Europeiska kommissionen och 
rådet att använda euro som valuta för 
handel och betalningar i våra 
handelsförbindelser, bland andra orsaker 
för att reagera på och begränsa 
konsekvenserna av extraterritoriella 
sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 167
Marco Campomenosi

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet förväntar sig 
att förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer att 
inledas för att öka EU-företagens tillträde 
till utländska marknader. Parlamentet 
välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 

13. Europaparlamentet understryker 
den nuvarande relevansen av att skydda 
EU:s strategiska industrier från utländska 
övertaganden, särskilt på grund av 
effekterna av covid-19-pandemin, som 
kan medföra ett hot mot EU-företag när 
det gäller påtryckningar utifrån. 
Parlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer att 
inledas för att öka EU-företagens tillträde 
till utländska marknader. Parlamentet 
erinrar om att den nya mekanismen för 
granskning av utländska investeringar 
bör vara ett verktyg för att möta illojal 
konkurrens och illojala metoder som 
hotar säkerheten för EU:s strategiska 
produktionsanläggningar. Parlamentet 
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kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 
kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer att 
inledas för att öka EU-företagens tillträde 
till utländska marknader. Parlamentet 
välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 

13. Europaparlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer att 
inledas för att öka EU-företagens tillträde 
till utländska marknader genom en mer 
robust tillämpning av ömsesidighet i 
offentlig upphandling. Parlamentet 
välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri och rättvis konkurrens betonas. 
Parlamentet uppmanar vidare samtliga 
medlemsstater att använda alla tillgängliga 
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kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

verktyg för att bedöma potentiella 
investeringar och förvärv som berör hot 
mot säkerheten för kritisk infrastruktur i 
EU, särskilt inom strategiska sektorer som 
hälso- och sjukvård, allmännyttan 
mobilitet och IKT, och att vid behov vidta 
mildrande eller blockerande åtgärder, och 
på så sätt undvika ett onödigt och skadligt 
ekonomiskt beroendeförhållande.

Or. en

Ändringsförslag 169
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer 
att inledas för att öka EU-företagens 
tillträde till utländska marknader. 
Parlamentet välkomnar vitboken om 
utländska subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 
kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

13. Europaparlamentet uppmanar 
rådet att gå vidare med förhandlingarna 
om det internationella 
upphandlingsinstrumentet för att 
säkerställa EU-företagens ömsesidiga 
tillträde till internationella marknader för 
offentlig upphandling. Parlamentet 
välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att använda 
alla tillgängliga verktyg, däribland EU-
förordningen om upprättande av en ram 
för granskning av utländska 
direktinvesteringar i unionen, för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 
kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
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hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 170
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer att 
inledas för att öka EU-företagens tillträde 
till utländska marknader. Parlamentet 
välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 
kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

13. Europaparlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 
upphandlingsinstrumentet snart kommer att 
inledas för att öka EU-företagens tillträde 
till utländska marknader, samtidigt som 
möjligheterna att använda offentlig 
upphandling som ett verktyg för att nå 
framgång i klimatomställningen bevaras, 
särskilt i utvecklingsländer. Parlamentet 
välkomnar vitboken om utländska 
subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 
kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 171
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet förväntar sig 
att förhandlingarna om det 
internationella upphandlingsinstrumentet 
snart kommer att inledas för att öka EU-
företagens tillträde till utländska 
marknader. Parlamentet välkomnar 
vitboken om utländska subventioner, som 
ett nödvändigt komplement till 
handelspolitiska skyddsåtgärder, och ser 
fram emot ett lagstiftningsförslag i januari 
2021 för att skydda EU-företagen från 
snedvridningar både på den inre 
marknaden och på den globala marknaden, 
samtidigt som vikten av fri konkurrens 
betonas. Parlamentet uppmanar vidare 
samtliga medlemsstater att använda alla 
tillgängliga verktyg för att bedöma 
potentiella investeringar och förvärv som 
berör hot mot säkerheten för kritisk 
infrastruktur i EU, särskilt inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, och att vid behov vidta 
mildrande eller blockerande åtgärder.

13. Europaparlamentet drar lärdomen 
av pandemin att offentlig upphandling i 
hälso- och sjukvårdssektorn bör vara 
undantagen från avregleringen av 
marknaden. Parlamentet noterar vitboken 
om utländska subventioner, ser ett behov 
av bättre lagstiftning om utländska 
direktinvesteringar i Europeiska unionen 
och dess medlemsstater, och ser fram emot 
att påbörja sitt lagstiftningsarbete baserat 
på ett lagstiftningsförslag från EU-
kommissionen i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från skadliga 
utländska direktinvesteringar från 
exempelvis privata riskkapitalinvesterare, 
och från den snedvridande potentialen 
hos alltför stor ackumulering av kapital 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden och på samhällsnivå. 
Parlamentet uppmanar vidare samtliga 
medlemsstater att använda alla tillgängliga 
verktyg för att bedöma potentiella 
investeringar och förvärv som berör hot 
mot säkerheten för kritisk infrastruktur i 
EU, särskilt inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, och att vid behov vidta 
mildrande eller blockerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 172
Dita Charanzová

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet förväntar sig att 
förhandlingarna om det internationella 

13. Europaparlamentet vill se ett ändrat 
förslag till internationellt 
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upphandlingsinstrumentet snart kommer 
att inledas för att öka EU-företagens 
tillträde till utländska marknader. 
Parlamentet välkomnar vitboken om 
utländska subventioner, som ett nödvändigt 
komplement till handelspolitiska 
skyddsåtgärder, och ser fram emot ett 
lagstiftningsförslag i januari 2021 för att 
skydda EU-företagen från snedvridningar 
både på den inre marknaden och på den 
globala marknaden, samtidigt som vikten 
av fri konkurrens betonas. Parlamentet 
uppmanar vidare samtliga medlemsstater 
att använda alla tillgängliga verktyg för att 
bedöma potentiella investeringar och 
förvärv som berör hot mot säkerheten för 
kritisk infrastruktur i EU, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, och att vid 
behov vidta mildrande eller blockerande 
åtgärder.

upphandlingsinstrument för att öka EU-
företagens tillträde till utländska 
marknader. Parlamentet välkomnar 
vitboken om utländska subventioner, som 
ett nödvändigt komplement till 
handelspolitiska skyddsåtgärder, och ser 
fram emot ett lagstiftningsförslag i januari 
2021 för att skydda EU-företagen från 
snedvridningar både på den inre 
marknaden och på den globala marknaden, 
samtidigt som vikten av fri konkurrens 
betonas. Parlamentet påminner vidare 
samtliga medlemsstater att använda ramen 
för granskning av utländska 
direktinvesteringarför att bedöma 
potentiella investeringar och förvärv som 
berör hot mot säkerheten för kritisk 
infrastruktur i EU, även inom hälso- och 
sjukvårdssektorn.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU. Parlamentet välkomnar den 
tydliga bekräftelsen från kommissionen 
att energistadgefördraget inte ska 
användas för att lösa tvister inom EU och 
manar till ett rättsligt klargörande av 
denna fråga. Parlamentet betonar att det 
behövs en betydande reform av 
energistadgefördraget mot bakgrund av 
den gröna given, och att den föråldrade 
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tvistlösningen mellan investerare och stat 
bör avskaffas. Parlamentet påminner om 
sin inställning, som uttrycks i 
klimatlagen: ”unionen [ska] upphöra med 
skyddet av investeringar i fossila bränslen 
inom ramen för moderniseringen av 
energistadgefördraget”. Om snabba 
reformer visar sig omöjliga bör EU och 
dess medlemsstater dra sig ur 
energistadgefördraget.

Or. en

Ändringsförslag 174
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU. Parlamentet riktar 
uppmärksamhet mot den pågående 
reformen av energistadgefördraget som 
måste möjliggöra uppnåendet av 
klimatneutralitet, och som börjar med en 
omedelbar utfasning av skyddet av 
investeringar i fossil bränsleteknik, och av 
ett öppet strategiskt självbestämmande i 
linje med EU:s geopolitiska roll.

Or. en

Ändringsförslag 175
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU, i enlighet med domen av 
Europeiska unionens domstol i målet 
Achmea och manar till ett beslut om hur 
det bäst bör genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 176
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU. Parlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen att fortsätta sitt 
arbete för en ram för skydd och 
underlättande av investeringar inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 177
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

14. Europaparlamentet uppmanar 
kraftfullt kommissionen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 
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snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU.

snabbt och ordnat avslutande av de 
återstående bilaterala investeringsavtalen 
inom EU och för att hindra medlemsstater 
från tvistlösning mellan investerare och 
stat.

Or. en

Ändringsförslag 178
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uttrycker sin 
oro över det ökade antalet mål som rör 
tvistlösningar mellan investerare och stat i 
samband med energistadgefördraget. 
Parlamentet bekräftar staters rätt att 
lagstifta för att skydda allmänhetens 
intressen utan att stämmas av investerare, 
särskilt för att bemöta den ekonomiska 
krisen och hälsokrisen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förhandla 
om avlägsnande av bestämmelser för att 
skydda utländska investeringar i fossila 
bränslen, för att avlägsna 
tvistlösningsbestämmelserna mellan 
investerare och stat, och för att säkerställa 
att energistadgefördraget är förenligt med 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att förbereda ett 
beslut om att unionen ska lämna 
energistadgefördraget 2021, om 
förhandlingarna inte ger ett övertygande 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 179
Emmanouil Fragkos

Utkast till förslag till resolution
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Punkt 14a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att minimera handelsberoendet av 
tredjeländer som bryter mot internationell 
rätt och kränker EU-medlemsstaternas 
suveräna rättigheter.

Or. el

Ändringsförslag 180
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 15

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet framhäver 
vikten av jämställdhetsfrågor och betonar 
att kvinnor i oproportionerligt hög grad kan 
påverkas av den rådande ekonomiska 
krisen. Parlamentet begär därför att ett 
särskilt jämställdhetskapitel införs i alla 
EU:s handels- och investeringsavtal.

15. Europaparlamentet framhäver 
vikten av jämställdhetsfrågor och betonar 
att kvinnor i oproportionerligt hög grad kan 
påverkas av den rådande ekonomiska 
krisen, som ökar den ekonomiska 
ojämlikheten på global nivå och 
effekterna av klimatförändringarna. 
Parlamentet begär därför att ett särskilt 
jämställdhetskapitel införs i alla EU:s 
handels- och investeringsavtal. 
Parlamentet understryker möjligheten för 
EU:s frihandelsavtal att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor, 
stärka kvinnors ekonomiska ställning i 
tredjeländer och kämpa mot att de 
utnyttjas. Parlamentet insisterar på 
behovet av att börja samla in 
könsuppdelade data.

Or. en

Ändringsförslag 181
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
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för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 15

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet framhäver 
vikten av jämställdhetsfrågor och betonar 
att kvinnor i oproportionerligt hög grad kan 
påverkas av den rådande ekonomiska 
krisen. Parlamentet begär därför att ett 
särskilt jämställdhetskapitel införs i alla 
EU:s handels- och investeringsavtal.

15. Europaparlamentet framhäver 
vikten av jämställdhetsfrågor. Parlamentet 
anser att handelsavtal bör bli vektorer för 
att uppnå jämställdhet och förbättra 
levnadsstandarderna för kvinnor i alla 
branscher som omfattas av EU:s 
frihandelsavtal, noterar att kvinnor får 
mer än två femtedelar av fördelarna från 
frihandelsavtalen när det gäller 
genererade arbetstillfällen och betonar att 
kvinnor i oproportionerligt hög grad kan 
påverkas av den rådande ekonomiska 
krisen. Parlamentet begär att ett särskilt 
jämställdhetskapitel införs i alla EU:s 
handels- och investeringsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 182
Dita Charanzová

Utkast till förslag till resolution
Punkt 15

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet framhäver 
vikten av jämställdhetsfrågor och betonar 
att kvinnor i oproportionerligt hög grad kan 
påverkas av den rådande ekonomiska 
krisen. Parlamentet begär därför att ett 
särskilt jämställdhetskapitel införs i alla 
EU:s handels- och investeringsavtal.

15. Europaparlamentet framhäver 
vikten av jämställdhetsfrågor och betonar 
att kvinnor i oproportionerligt hög grad kan 
påverkas av den rådande ekonomiska 
krisen.

Or. en

Ändringsförslag 183
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Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 
öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare och företag, särskilt små 
och medelstora företag, eftersom det är 
viktigt att tillhandahålla korrekt 
information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, men 
även i genomförandet av handelsavtal.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa en 
uppföljning av förslag som utfärdas av de 
nationella rådgivande grupperna och 
bättre förmedla fördelarna med EU:s 
handelspolitik och att öka transparensen 
och medvetenheten bland medborgare och 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, eftersom det är viktigt att 
tillhandahålla korrekt information till alla 
berörda parter. Parlamentet påminner i 
detta avseende om vikten av en mer 
grundlig demokratisk tillsyn av 
parlament, inbegripet en omröstning om 
handelsförhandlingarnas uppdrag och en 
röst om avtalsändringar som antas genom 
myndigheters samarbetsmekanismer 
under befintliga frihandelsavtal, samt en 
interinstitutionell dialog som ett sätt att 
bidra till de pågående diskussionerna och 
nå en positiv avslutning. Parlamentet 
påminner om sin roll som medlagstiftare 
för handelspolitiken och sin roll i 
förbindelse med granskningen av 
förhandlingarna, men även i 
genomförandet av handelsavtal.

Or. en

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

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 16. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 
öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare och företag, särskilt små 
och medelstora företag, eftersom det är 
viktigt att tillhandahålla korrekt 
information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, men 
även i genomförandet av handelsavtal.

kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 
öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare, icke-statliga 
organisationer, fackförbund och företag, 
särskilt små och medelstora företag, 
eftersom det är viktigt att tillhandahålla 
korrekt information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, men 
även i genomförandet av handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 185
Iuliu Winkler

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 
öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare och företag, särskilt små 
och medelstora företag, eftersom det är 
viktigt att tillhandahålla korrekt 
information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, men 
även i genomförandet av handelsavtal.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 
öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare och företag, särskilt små 
och medelstora företag, eftersom det är 
viktigt att tillhandahålla korrekt 
information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, men 
även i det effektiva genomförandet av 
handelsavtal.
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Or. en

Ändringsförslag 186
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 
öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare och företag, särskilt 
små och medelstora företag, eftersom det 
är viktigt att tillhandahålla korrekt 
information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende 
om vikten av en interinstitutionell dialog 
som ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, 
men även i genomförandet av 
handelsavtal.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
bättre förmedla fördelarna med EU:s 
handelspolitik genom att utveckla en 
förbättrad utbildnings- och 
kommunikationsfunktion för att främja 
faktabaserade och positiva budskap om 
handel och motverka desinformation och 
orättvis kritik. Dessa budskap bör 
skräddarsys efter mottagarnas behov, 
oavsett om de är medborgare eller företag, 
eftersom det är viktigt att tillhandahålla 
korrekt information till alla berörda parter. 
Parlamentet understryker att sådana 
åtgärder bör leda till ökad transparens 
och medvetenhet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bättre förmedla 
fördelarna med EU:s handelspolitik och att 

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedriva EU:s 
handelspolitik på ett sätt som gynnar alla 



AM\1216202SV.docx 123/124 PE659.021v01-00

SV

öka transparensen och medvetenheten 
bland medborgare och företag, särskilt små 
och medelstora företag, eftersom det är 
viktigt att tillhandahålla korrekt 
information till alla berörda parter. 
Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv 
avslutning. Parlamentet påminner om sin 
roll som medlagstiftare för 
handelspolitiken och sin roll i förbindelse 
med granskningen av förhandlingarna, men 
även i genomförandet av handelsavtal.

och att öka transparensen och 
medvetenheten bland medborgare och 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, eftersom det är viktigt att 
tillhandahålla korrekt information till alla 
berörda parter. Parlamentet påminner i 
detta avseende om vikten av en 
interinstitutionell dialog som ett sätt att 
bidra till de pågående diskussionerna och 
nå en positiv avslutning. Parlamentet 
påminner om sin roll som medlagstiftare 
för handelspolitiken och sin roll i 
förbindelse med granskningen av 
förhandlingarna, men även i 
genomförandet av handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uttrycker 
beröm för kommissionens åtagande om 
att underlätta och förbättra handeln med 
en utvidgad gemensam kontaktpunkt för 
att leverantörerna av distansförsäljning 
av varor inom EU ska kunna redovisa 
moms som ska betalas i andra 
medlemsstater utan att vara registrerade 
för moms i dessa länder. Parlamentet 
anser att det är en positiv åtgärd att 
inkludera distansförsäljning av varor med 
punktskatt i den gemensamma 
kontaktpunkten för moms från och med 
2021 för deklaration och betalning av 
moms och frågar kommissionen om fler 
liknande åtgärder är på gång.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Jordi Cañas

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker 
att en sund gemensam handelspolitik 
måste kompletteras med en robust och 
sömlöst fungerande tullunion. 
Parlamentet insisterar på att 
kommissionen ska se till att tullkontroller 
i hela EU följer samma standarder, med 
hjälp av en direkt, enhetlig 
tullkontrollmekanism, som samordnas 
med medlemsstaterna och är fullt förenlig 
med subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 190
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela
för Renew-gruppen
Barry Andrews

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet påminner om 
vikten av en interinstitutionell dialog som 
ett sätt att bidra till de pågående 
diskussionerna och nå en positiv slutsats. 
Parlamentet påminner om sin roll som 
medlagstiftare för handelspolitiken och 
sin roll i förbindelse med granskningen av 
förhandlingarna, men även i 
genomförandet av handelsavtal.

Or. en


