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Amendement 1
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 13 mei 2020 over toerisme 
en vervoer in en na 2020 
(COM(2020)0550) en de goedkeuring van 
het pakket inzake toerisme en vervoer,

Or. en

Amendement 2
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 maart 2021 over de ontwikkeling van 
een EU-strategie voor duurzaam toerisme 
(2020/2038(INI)),

Or. en

Amendement 3
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 15 april 2021 
aangenomen advies van de Commissie 
internationale handel over het verslag 
“EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – 
De natuur terug in ons leven brengen”,
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Or. en

Amendement 4
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de uitbraak van 
COVID-19 de bestaande ongelijkheid 
verder heeft vergroot, wat heeft 
bijgedragen tot de reeds groeiende 
bezorgdheid onder de burgers over het 
verlies van banen in bepaalde sectoren, de 
veranderende aard van het werk en de 
druk op de lonen en rechten van 
werknemers, en dat deze problemen 
moeten worden aangepakt om het 
draagvlak voor de wereldhandel te 
behouden;

Or. en

Amendement 5
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de uitbraak van 
COVID-19 een terugslag dreigt te 
veroorzaken in de wereldwijde strijd tegen 
klimaatverandering; overwegende dat we 
desondanks en nu meer dan ooit 
wereldwijde actie en samenwerking nodig 
hebben om beleid te ontwikkelen en 
klimaatmaatregelen in het interne en 
externe beleid te stroomlijnen, aangezien 
het vaccin alleen niet zal volstaan om de 
sociale, ecologische en economische crisis 
aan te pakken die COVID-19 heeft 
veroorzaakt;

Or. en
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Amendement 6
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de Europese Unie 
haar interne emissies van broeikasgassen 
aanzienlijk heeft verminderd, maar dat de 
emissies van broeikasgassen die in de 
invoer zijn vervat, voortdurend zijn 
toegenomen, waardoor de inspanningen 
van de Unie om haar mondiale voetafdruk 
van broeikasgasemissies te verkleinen, 
worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 7
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
Europese Unie zich als grootste 
handelsblok ter wereld in een unieke 
positie bevindt om op mondiaal niveau 
samen te werken aan een duurzaam 
herstel van de wereldeconomie, waarvoor 
handel een drijvende kracht kan zijn, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal en de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 8
Kathleen Van Brempt
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Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
pandemie strategische zwakke punten in 
de Europese en mondiale 
toeleveringsketens aan het licht heeft 
gebracht, onder meer waar het essentiële 
medische goederen betreft, zoals 
persoonlijke beschermingsmiddelen en 
actieve farmaceutische bestanddelen;

Or. en

Amendement 9
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het door 
de verdeeldheid binnen de WTO en de 
dringende behoefte aan hervorming van 
deze organisatie lastiger is om er op 
gecoördineerde wijze voor te zorgen dat de 
mondiale toeleveringsketens open blijven; 
overwegende dat de prioriteit nu moet 
liggen bij het herstel van het vertrouwen 
in multilaterale instellingen die in staat 
zijn mondiale antwoorden te geven; 
overwegende dat dit bereikt zou kunnen 
worden door snel vooruitgang te boeken 
met de besprekingen over het handels- en 
gezondheidsinitiatief van de WTO, alsook 
door een tijdelijke opheffing van de Trips-
Overeenkomst voor aan COVID-19 
gerelateerde gezondheidsproducten;

Or. en
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Amendement 10
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat het van 
belang is een nauwe samenwerking te 
waarborgen tussen de WTO en andere 
internationale organen, met name de 
WHO, de VN-instellingen en de 
Wereldbank, teneinde de crisis op een 
alomvattende manier te kunnen 
aanpakken, met speciale aandacht voor 
gezondheidsgerelateerde en economische 
gevolgen in de ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 11
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat de 
mededeling over de evaluatie van het 
handelsbeleid moet worden aangevuld 
met een duidelijke tijdslijn en benchmarks 
voor de in het document beschreven 
maatregelen, alsook met een permanente 
dialoog met en transparantie tegenover 
het Europees Parlement, aangezien deze 
instelling een essentiële rol bij de 
uitvoering ervan zal vervullen;

Or. en

Amendement 12
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
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Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de pandemie de 
kwetsbaarheden van mondiale 
waardeketens heeft blootgelegd, grote 
uitdagingen voor de internationale 
productie heeft gecreëerd, met name in 
combinatie met snelle technologische 
veranderingen en een versnelde 
digitalisering, en de noodzaak heeft 
aangetoond van meer veerkracht en 
diversificatie op mondiaal, regionaal en 
lokaal niveau;

Or. en

Amendement 13
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de uitbraak van 
COVID-19 de ongelijkheid verder heeft 
vergroot en heeft bijgedragen tot de reeds 
groeiende bezorgdheid onder de burgers 
over het verlies van banen in bepaalde 
sectoren, de veranderende aard van het 
werk en de druk op de lonen en rechten 
van werknemers, en dat deze problemen 
moeten worden aangepakt om het 
draagvlak voor de wereldhandel te 
behouden;

Or. en
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Amendement 14
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het door de 
verdeeldheid binnen de WTO en de 
dringende behoefte aan hervorming van 
deze organisatie lastiger is om er op 
gecoördineerde wijze voor te zorgen dat de 
mondiale toeleveringsketens open blijven; 
overwegende dat de prioriteit nu moet 
liggen bij het herstel van het vertrouwen 
in multilaterale instellingen die in staat 
zijn mondiale antwoorden te geven; 
overwegende dat dit bereikt zou kunnen 
worden door snel vooruitgang te boeken 
met de besprekingen over het handels- en 
gezondheidsinitiatief van de WTO;

Or. en

Amendement 15
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat COVID-
19 een wereldwijde pandemie heeft 
veroorzaakt met een ongeëvenaarde 
mondiale gezondheids-, economische, 
sociale en humanitaire crisis tot gevolg 
die vergezeld gaat van knelpunten en 
verstoringen van ongekende schaal ten 
aanzien van de internationale handel, die 
als gevolg hiervan drastisch terugliep 
naarmate het virus zich verspreidde 
waarbij de mondiale productie en 
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werkgelegenheid drastisch zijn 
afgenomen, het niveau van directe 
buitenlandse investeringen is gedaald en 
de geopolitieke spanningen zijn 
toegenomen;

Or. en

Amendement 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
evaluatie van het handelsbeleid moet 
worden aangevuld met een realistische 
strategie voor het vergroten van de 
veerkracht en strategische autonomie van 
de EU, met inbegrip van specifieke 
beleidsmaatregelen en -instrumenten op 
het gebied van interne productie, 
nearshoring, diversificatie van 
leveranciers en het aanleggen van 
voorraden;

Or. en

Amendement 17
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het 
omvangrijke EU-netwerk van 
handelsovereenkomsten de EU tot de 
grootste speler in de wereldhandel maakt 
en een belangrijke drijvende kracht vormt 
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achter de ontwikkeling van de economie 
van de Europese Unie en de 
verwezenlijking van haar geopolitieke 
doelstellingen, onder meer waar het de 
toepassing van de EU-normen, -waarden 
en -duurzaamheidskaders in de 
partnerlanden betreft;

Or. en

Amendement 18
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat de 
uitbraak van COVID-19 een terugslag 
dreigt te veroorzaken in de wereldwijde 
strijd tegen klimaatverandering; 
overwegende dat we desondanks 
wereldwijde actie en samenwerking nodig 
hebben om beleid te ontwikkelen en 
klimaatmaatregelen in het interne en 
externe beleid te stroomlijnen, aangezien 
het vaccin alleen niet zal volstaan om de 
sociale, ecologische en economische crisis 
aan te pakken die COVID-19 heeft 
veroorzaakt;

Or. en

Amendement 19
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat de 
pandemie strategische zwakke punten in 
de Europese en mondiale 
toeleveringsketens aan het licht heeft 
gebracht, onder meer waar het kritieke 
grondstoffen en essentiële medische 
goederen betreft, zoals persoonlijke 
beschermingsmiddelen en actieve 
farmaceutische bestanddelen;

Or. en

Amendement 20
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat de 
mededeling over de evaluatie van het 
handelsbeleid moet worden aangevuld 
met een permanente dialoog met het 
Europees Parlement, alsook met 
permanente transparantie tegenover het 
Europees Parlement, aangezien deze 
instelling een essentiële rol bij de 
uitvoering ervan zal vervullen;

Or. en

Amendement 21
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)



AM\1229172NL.docx 13/192 PE691.343v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het handelsbeleid 
ten volle moet worden ingezet ten behoeve 
van het herstel na de COVID-19-
pandemie en een meer dynamisch, 
innovatief en concurrerend Europa op het 
wereldtoneel;

Or. en

Amendement 22
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de internationale 
handel in goederen en diensten volgens 
ramingen van het Internationaal 
Monetair Fonds1 bis in 2022 met 8,4 % zal 
toenemen;
__________________
1 bis World Economic Outlook, april 2021: 
“Managing Divergent Recoveries” 
(imf.org).

Or. en

Amendement 23
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat de 
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dienstensector de ruggengraat van de 
wereldeconomie vormt en de meest 
dynamische component van de 
internationale handel is; overwegende dat 
in dit verband het toerisme een cruciale 
rol speelt bij de economische groei van de 
verschillende lidstaten en met name een 
belangrijke toegevoegde waarde is voor de 
economische, sociale en culturele 
ontwikkeling van de ultraperifere 
gebieden;

Or. en

Amendement 24
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het handelsbeleid 
van de EU de algemene politieke 
heroriëntering van elk land in dergelijke 
mate kan aanmoedigen dat zowel het 
internationaal recht als de Europese 
belangen worden hooggehouden;

Or. el

Amendement 25
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 

1. steunt de ambitieuze en 
alomvattende integratie van de Green Deal 
in de mededeling over de evaluatie van het 
handelsbeleid; onderstreept echter dat de 
evaluatie van het handelsbeleid 
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deze ambitie waar te maken; voornamelijk gericht is op algemene 
beginselen, reeds aangekondigde 
initiatieven of voorstellen die inhoudelijk 
of qua tijdschema niet bindend zijn; 
betreurt dat in de evaluatie van het 
handelsbeleid niet wordt erkend dat 
handelsovereenkomsten strijdig kunnen 
zijn en zijn geweest met de 
klimaatdoelstellingen, doordat zij de 
emissies van broeikasgassen hebben doen 
toenemen, de veehouderij hebben 
geïntensiveerd, de ontbossing en het 
verlies aan biodiversiteit hebben versneld 
en de handel in vervuilende goederen 
hebben geliberaliseerd; verzoekt de 
Commissie derhalve met een concreet 
actieplan te komen als vervolg op de 
mededeling over de evaluatie van het 
handelsbeleid om deze algemene 
beginselen in de praktijk om te zetten; 
wijst erop dat het nodig zal zijn 
herzieningsclausules in werking te stellen 
om de aspecten van de 
vrijhandelsovereenkomsten te corrigeren 
die niet stroken met de beginselen en 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; vraagt de Commissie derhalve de 
bestaande hoofdstukken in de handels- en 
investeringsovereenkomsten te 
actualiseren door gebruik te maken van 
clausules voor een actieve en tijdige 
evaluatie om de bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten op één lijn te 
brengen en dit, met name met het oog op 
het aanscherpen van de 
handhavingsbepalingen, zo spoedig 
mogelijk te doen, en de resultaten en 
geplande aanpassingen voor te leggen aan 
het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 26
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid, 
waarin de noodzaak wordt benadrukt van 
een handelsbeleid dat meer duurzaamheid 
bevordert in overeenstemming met de 
toezegging van de Unie om de VN-
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling volledig uit te voeren, en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie uiterlijk in 2030 waar te 
maken;

Or. en

Amendement 27
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. wijst op de integratie van de 
Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

Or. en

Amendement 28
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. is ingenomen met de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan voor 
een assertief handelsbeleid dat is 
toegespitst op multilateralisme, veerkracht 
en duurzaamheid;

Or. en

Amendement 29
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. is ingenomen met de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan voor 
het bevorderen van multilaterale, op 
regels gebaseerde handel;

Or. en

Amendement 30
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal en de Europese 
digitale strategie in de mededeling over de 
evaluatie van het handelsbeleid en dringt 
aan op een concreet actieplan om deze 
ambitie waar te maken;

Or. en
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Amendement 31
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan en 
tijdschema, alsook een concrete 
routekaart om deze ambitie waar te 
maken;

Or. en

Amendement 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken;

1. is ingenomen met de integratie van 
de Europese Green Deal in de mededeling 
over de evaluatie van het handelsbeleid en 
dringt aan op een concreet actieplan om 
deze ambitie waar te maken, rekening 
houdend met de geografische ligging van 
de Europese Unie en haar inzet en moed 
om de digitale en groene transitie te 
omarmen, en nieuwe normen vast te 
stellen met betrekking tot de hoofdstukken 
over duurzame ontwikkeling van de 
vrijhandelsovereenkomsten die met 
nieuwe handelspartners worden gesloten;

Or. en
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Amendement 33
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in elke toekomstige handels-, 
investerings- en 
partnerschapsovereenkomst wordt 
opgenomen, en verzoekt de Commissie 
ook in lopende onderhandelingen en bij 
de herziening van reeds bestaande 
overeenkomsten in een dergelijke 
opneming te voorzien; onderstreept dat 
toezeggingen om de Overeenkomst van 
Parijs uit te voeren, daadwerkelijk 
afdwingbaar moeten zijn in het kader van 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
verzoekt de Raad in zijn ontwerpmandaat 
voor toekomstige overeenkomsten, en bij 
de herziening van bestaande 
overeenkomsten, ook het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (VBD) en het Cites 
tot essentiële elementen te maken; 
benadrukt dat de ratificatie en een 
overtuigende staat van dienst met 
betrekking tot de uitvoering van de IAO-
kernverdragen, de multilaterale 
milieuovereenkomsten en de eerbiediging 
van de mensenrechten vereisten zijn voor 
het sluiten van vrijhandelsovereenkomsten; 
vraagt om ambitieuze hoofdstukken over 
gender en over kmo’s op te nemen in elke 
handelsovereenkomst en te waarborgen 
dat het voorzorgsbeginsel in alle 
vrijhandelsovereenkomsten wordt 
verankerd en in de SPS-hoofdstukken 
ervan wordt geïntegreerd;

Or. en
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Amendement 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; wijst erop dat meer dan 110 
landen zich ertoe hebben verbonden om 
tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en 
China tegen 2060, en dringt erop aan om 
verbintenissen inzake klimaatneutraliteit 
als voorwaarde te stellen voor 
handelsovereenkomsten; benadrukt dat de 
ratificatie van de kernverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst op de 
kwaliteit en de relevantie van vele andere 
IAO-verdragen en roept de Unie op om 
ambitieuzer te zijn in haar 
overeenkomsten met partners in 
ontwikkelde landen, en om bij de 
herziening van bestaande 
handelsovereenkomsten en in toekomstige 
overeenkomsten te werken aan de 
opneming van verwijzingen naar deze 
andere IAO-verdragen; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 35
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de EU zal 
voorstellen de naleving van de 
Overeenkomst van Parijs te beschouwen 
als essentieel element in alle toekomstige 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
herinnert de Commissie eraan dat de 
eerbiediging en uitvoering van de IAO-
kernverdragen en de eerbiediging van de 
mensenrechten centraal staan binnen de 
recente handelsovereenkomsten; vraagt 
om ambitieuze hoofdstukken over digitale 
handel, over gender en over kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) op te 
nemen in nieuwe handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 36
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de EU de 
verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs in alle handels-, 
investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten erkent; 
benadrukt dat de kernverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de eerbiediging van de mensenrechten 
verbintenissen zijn die in alle recentelijk 
gesloten vrijhandelsovereenkomsten tot 
uiting komen; vraagt om ambitieuze 
hoofdstukken over kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) op te nemen in 
alle toekomstige handelsovereenkomsten;

Or. en
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Amendement 37
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. merkt op dat de Overeenkomst van 
Parijs als essentieel element in alle 
handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen, gezien de ondoeltreffendheid 
tot dusver van het unilaterale Europese 
aandringen op de meest veeleisende 
klimaatdoelstellingen; benadrukt dat de 
ratificatie van de kernverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

Or. el

Amendement 38
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; verzoekt de Commissie het 
bindende karakter ervan te versterken en 
te waarborgen door passende 
mechanismen op te nemen in alle 
economische overeenkomsten die van 
kracht zijn, ondertekend zijn of waarover 
wordt onderhandeld; benadrukt dat de 
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over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

ratificatie van de kernverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 39
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten, alsook specifieke 
hoofdstukken over digitale handel;

Or. en

Amendement 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten; is van mening dat 
het “gezondheid op alle beleidsgebieden”-
beginsel en de “één gezondheid”-
benadering ook een integraal onderdeel 
moeten vormen van de 
handelsovereenkomsten van de Unie met 
derde landen;

Or. en

Amendement 41
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender, over 
empowerment van vrouwen en over kleine 
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(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

en middelgrote ondernemingen (kmo’s) op 
te nemen in alle handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 42
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
belangrijke overwegingen zijn bij het 
sluiten van vrijhandelsovereenkomsten; 
vraagt om ambitieuze hoofdstukken over 
gender en over kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 43
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 

2. is ermee ingenomen dat de 
Overeenkomst van Parijs als essentieel 
element in alle handels-, investerings- en 
partnerschapsovereenkomsten wordt 
opgenomen; benadrukt dat de ratificatie 
van de kernverdragen van de Internationale 
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Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over gender en 
over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om 
ambitieuze hoofdstukken over digitale 
handel en over kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 44
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat het van belang is 
het streven naar gendergelijkheid en 
gendermainstreaming op te nemen in het 
handelsbeleid als belangrijk aspect voor 
het bevorderen van inclusieve en 
duurzame groei; is ingenomen met de 
bevordering van gendergelijkheid door 
middel van de strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025 en het 
genderactieplan III ter bevordering van 
gendergelijkheid; benadrukt dat handel 
bevorderlijk kan zijn voor de 
gendergelijkheid en een bijdrage kan 
leveren aan de economische en sociale 
empowerment van vrouwen wereldwijd, 
alsook aan meer gelijkwaardige en 
veerkrachtige economieën op mondiaal 
niveau; benadrukt dat vrouwen 
onevenredig hard door de COVID-19-
crisis worden getroffen; is verheugd over 
het streven van de Commissie om 
gegevens te verzamelen en te analyseren 
teneinde een beter inzicht te krijgen in de 
gevolgen van het handelsbeleid voor 
vrouwen; roept de Commissie op het 
Europees Parlement te betrekken bij haar 
werkzaamheden inzake de 



AM\1229172NL.docx 27/192 PE691.343v01-00

NL

gendermainstreaming van het 
handelsbeleid; vraagt de Commissie om in 
EU-handels- en 
investeringsovereenkomsten specifieke 
hoofdstukken over gender op te nemen;

Or. en

Amendement 45
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de EU haar 
handelsbetrekkingen met landen grondig 
te herzien die inbreuk maken op:
a) het internationaal recht;
b) de rechten van de EU-lidstaten;
c) de regels van goed nabuurschap, 
en zich bewapenen voor het voortdurend 
voeren van militaire acties;
d) de beginselen van de 
democratische samenleving en de 
rechtsstaat, door de oppositie monddood 
te maken;
die landen verzekeren dat hun 
betrekkingen met de Europese Unie 
daadwerkelijk zullen worden bevorderd 
indien zij bereid zijn zich in strategisch 
opzicht aan de Europese beginselen en 
waarden aan te passen;

Or. el

Amendement 46
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te 
stellen; roept de Commissie daarom op om 
haar evaluatie van het 15-puntenactieplan 
over hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling onverwijld te 
presenteren; verwacht dat de 
afdwingbaarheid van de toezeggingen 
inzake handel en duurzame ontwikkeling 
met spoed wordt behandeld in de 
evaluatie, aangezien dat momenteel niet 
aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans biedt om de 
duurzame groei te bevorderen; roept de 
Commissie daarom op om haar evaluatie 
van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling tijdig te presenteren;

__________________  
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, 
geraadpleegd op “The Netherlands at 
International Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

 

Or. en

Amendement 47
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit 
verband aan de non-paper van Nederland 
en Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een goede kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren, en 
daarbij onder meer in te gaan op de beste 
manier om de toezeggingen inzake handel 
en duurzame ontwikkeling af te dwingen;

__________________  
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, 
geraadpleegd op “The Netherlands at 
International Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

 

Or. en

Amendement 48
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te 
stellen; roept de Commissie daarom op om 
haar evaluatie van het 15-puntenactieplan 
over hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling onverwijld te 
presenteren; verwacht dat de 
afdwingbaarheid van de toezeggingen 
inzake handel en duurzame ontwikkeling 
met spoed wordt behandeld in de 
evaluatie, aangezien dat momenteel niet 
aan bod komt; herinnert in dit verband aan 
de non-paper van Nederland en Frankrijk 
over handel, sociaal-economische gevolgen 
en duurzame ontwikkeling11; stelt voor om 
op zijn minst de recente vorderingen op 
het gebied van afdwingbaarheid toe te 
passen op het handelsbeleid van de EU, 
d.w.z. de mogelijkheid om niet-naleving 
door partners aan te pakken door middel 
van unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans biedt om de 
duurzame groei te bevorderen; roept de 
Commissie daarom op om haar evaluatie 
van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in 2021 te presenteren, en 
verwacht dat in de evaluatie rekening 
wordt gehouden met de doeltreffende 
uitvoering en afdwingbaarheid ervan in 
handelsovereenkomsten; herinnert in dit 
verband aan de non-paper van Nederland 
en Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Amendement 49
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit 
verband aan de non-paper van Nederland 
en Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om 
onverwijld een transparant en inclusief 
proces in te richten voor haar evaluatie 
van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling; verwacht dat de 
afdwingbaarheid van de toezeggingen 
inzake handel en duurzame ontwikkeling 
met spoed wordt behandeld in de evaluatie, 
aangezien dat momenteel ontbreekt; wijst 
er in dat verband op dat alle toekomstige 
en bijgewerkte hoofdstukken over handel 
en duurzame ontwikkeling mechanismen 
voor geschillenbeslechting moeten 
bevatten die voorzien in sanctioneerbare 
bepalingen, waaronder de intrekking van 
handelspreferenties en andere concessies 
inzake markttoegang die in de rest van de 
overeenkomsten zijn vastgelegd, in het 
geval van niet-naleving van afdwingbare 
sociale normen en milieunormen; is van 
mening dat het van belang is specifieke en 
gerichte duurzaamheidsvereisten op te 
nemen in de bepalingen inzake energie en 
grondstoffen, landbouw, visserij en 
bosbouw, met inbegrip van onder meer 
vereisten op het gebied van transparantie 
en participatie; steunt in dit kader de non-
paper van Nederland en Frankrijk; stelt 
hierbij voor om op zijn minst uit te gaan 
van de recente vorderingen op het gebied 
van afdwingbaarheid, d.w.z. de 
mogelijkheid voor de EU om niet-naleving 
door partners aan te pakken door middel 
van unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst; verzoekt de Raad en de 
Commissie voorts om in de hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling, 
alsook in die over landbouw, bepalingen 
op te nemen inzake dierenwelzijn, eerlijke 
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handel en de circulaire economie, en de 
uitvoer van in de EU verboden 
bestrijdingsmiddelen te verbieden; 
verzoekt de Commissie lering te trekken 
uit het deskundigenpanel EU-Zuid-Korea 
en uit het precedent van de Vietnamese 
routekaart met het oog op de ratificatie 
van de IAO-verdragen, zodat de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling een routekaart met concrete 
en verifieerbare toezeggingen bevatten op 
basis waarvan vooruitgang ten aanzien 
van andere hoofdstukken zal worden 
geboekt;

__________________  
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, 
geraadpleegd op “The Netherlands at 
International Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

 

Or. en

Amendement 50
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling versneld uit te voeren, zodat 
het zonder uitzondering in alle lopende 
onderhandelingen kan worden toegepast; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
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Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Amendement 51
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
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niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, zoals de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen 
en om van traditionele 
vrijhandelsovereenkomsten over te gaan 
op SDG-samenwerkingsovereenkomsten 
met een aanzienlijke handelscomponent; 
roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
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Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst; verzoekt de Commissie de 
opties te verkennen voor de 
totstandbrenging van een instrument voor 
het bestraffen van individuele bedrijven 
die verantwoordelijk zijn voor sociale of 
milieudumping en/of sociale of 
milieudelicten;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Amendement 53
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 

3. benadrukt dat het herstel na 
COVID-19 een unieke kans is om de 
agenda voor duurzame groei vast te stellen; 
roept de Commissie daarom op om haar 
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evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

evaluatie van het 15-puntenactieplan over 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling onverwijld te presenteren; 
verwacht dat de afdwingbaarheid van de 
toezeggingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling met spoed wordt behandeld 
in de evaluatie, aangezien dat momenteel 
niet aan bod komt; herinnert in dit verband 
aan de non-paper van Nederland en 
Frankrijk over handel, sociaal-
economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst 
de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het 
handelsbeleid van de EU, d.w.z. de 
mogelijkheid om niet-naleving door 
partners aan te pakken door middel van 
unilaterale sancties, waaronder de 
invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse 
opschorting van andere delen van een 
overeenkomst; onderstreept in dit kader de 
rol van het hoofd handhaving voor de 
handel en roept op tot nauwe 
samenwerking met de Commissie 
internationale handel van het Europees 
Parlement bij het monitoren en 
controleren van de handhaving op het 
gebied van handel en duurzame 
ontwikkeling;

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, geraadpleegd 
op “The Netherlands at International 
Organisations” 
(permanentrepresentations.nl).

Or. en

Amendement 54
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
met spoed de 
onderhandelingsrichtsnoeren van de EU 
met betrekking tot alle lopende 
handelsbesprekingen te evalueren zodat 
er sanctioneerbare 
duurzaamheidsbepalingen in worden 
opgenomen, en in de tussentijd rekening 
te houden met het feit dat de Europese 
Green Deal, alsook de conclusies van de 
Europese Raad van december 2020 
volgens welke het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht met de klimaatambities van de 
EU, met name die in de Europese Green 
Deal, een breed mandaat bieden om in 
lopende bilaterale onderhandelingen 
afdwingbare en versterkte 
duurzaamheidsbepalingen op te nemen; 
onderstreept met name dat het van belang 
is de voorstellen die Nieuw-Zeeland in het 
kader van de recente bilaterale 
besprekingen over dit onderwerp heeft 
gedaan, te steunen en erop voort te 
bouwen, aangezien dit een belangrijke 
benchmark en een precedent zou vormen 
voor toekomstige onderhandelingen;

Or. en

Amendement 55
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie geen 
onderscheid meer te maken tussen 
“bruingoed” en “milieugoederen”, 
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hetgeen leidt tot een onderscheid tussen 
“goede” en “slechte” goederen en 
diensten, en in plaats daarvan 
levenscyclusanalyses en 
effectbeoordelingen te bevorderen met het 
oog op het realiseren van eerlijke en 
zuivere duurzame handel;

Or. en

Amendement 56
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat de overeenkomst 
met de Mercosur-landen niet kan worden 
goedgekeurd aangezien deze niet met de 
Europese Green Deal strookt, in het 
bijzonder vanwege de verreikende 
gevolgen ervan voor de 
klimaatverandering, ontbossing en 
biodiversiteit; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan te pleiten voor de 
opneming van afdwingbare en juridisch 
bindende bepalingen voor het aanpakken 
en verhelpen van de transversale 
beperkingen in de overeenkomst ten 
aanzien van de algemene duurzaamheid; 
verwerpt de mogelijke splitsing van de 
associatieovereenkomst en de 
vrijhandelsovereenkomst als een manier 
om die laatstgenoemde te bevorderen door 
het omzeilen van democratische processen 
en het negeren van de legitieme zorgen;

Or. en

Amendement 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; 
verzoekt de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

4. verzoekt de Commissie om 
instrumenten te verkennen die de 
uitvoering van de Green Deal in alle 
aspecten van het handelsbeleid 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 58
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; 
verzoekt de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen; verzoekt de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

Or. fr

Amendement 59
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4



PE691.343v01-00 40/192 AM\1229172NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; verzoekt 
de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; verzoekt 
de Commissie om instrumenten in 
overweging te nemen om deze 
verstoringen aan te pakken;

Or. en

Amendement 60
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; verzoekt 
de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

4. betreurt dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; 
onderstreept dat het opheffen van tarieven 
en handelsbelemmeringen voor 
milieugoederen en -diensten erop gericht 
moet zijn innovatieve oplossingen voor de 
klimaatcrisis te bevorderen en bij moet 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Green Deal, de 
SDG’s en de duurzame ontwikkeling 
wereldwijd; verzoekt de Commissie om 
instrumenten te ontwikkelen om deze 
verstoringen aan te pakken en te doen wat 
ze zegt met betrekking tot de Green Deal 
door deze in alle aspecten van het 
handelsbeleid ten uitvoer te leggen;

Or. en
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Amendement 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; verzoekt 
de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan en 
verzoekt de Commissie zich tijdens de 12e 
Ministeriële Conferentie van de WTO 
opnieuw in te zetten voor het sluiten van 
een overeenkomst inzake milieugoederen; 
verzoekt de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; verzoekt 
de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen;

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds 
een voorkeursbehandeling geniet ten 
opzichte van milieugoederen en dat 
tarieven en handelsbelemmeringen 
duurzame handel in de weg staan; verzoekt 
de Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen om deze verstoringen aan te 
pakken en te doen wat ze zegt met 
betrekking tot de Green Deal door deze in 
alle aspecten van het handelsbeleid ten 
uitvoer te leggen; wijst erop dat de vraag 
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naar zeldzame aardmetalen in de wereld 
na COVID-19 sterk zal toenemen om de 
groene en energietransitie te bespoedigen; 
dringt er bij de Commissie op aan deze 
kwestie als een integraal deel van haar 
handelsbevoegdheden te beschouwen;

Or. en

Amendement 63
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten 
te vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting momenteel een 
afremmende werking hebben op de 
groene en digitale transitie in 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie haar handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, capaciteitsopbouw op 
het gebied van technologie en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en de 
verwezenlijking van duurzame en digitale 
veerkracht te ondersteunen;

Or. en

Amendement 64
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

5. wijst erop dat de gedwongen 
integratie in de mondialisering en de 
daaruit voortvloeiende eis van 
prijsconcurrentie, alsook de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en het 
structurele aanpassingsbeleid dat gericht 
is op het beperken van de openbare 
interventie, leiden tot een gebrek aan 
knowhow en uitrusting en 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken en voort te bouwen op de 
dringende aanbevelingen van het IMF om 
de overheidsinvesteringen te verhogen en 
zodoende de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, onder meer bij de 
productie van hernieuwbare energie, 
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penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

technologieoverdrachten en digitalisering 
te vergroten, teneinde ontwikkelingslanden 
te versterken en hen in staat te stellen 
duurzame veerkracht te verwezenlijken; 
dringt aan op ruimere kredietregelingen 
van de EIB ter ondersteuning van deze 
beleidsdoelstelling, met name met 
betrekking tot investeringen in zonne-
energie en de productie van groene 
waterstof, alsmede in gedecentraliseerde 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 66
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten en 
beleidsmaatregelen inzake 
ontwikkelingssamenwerking te gebruiken 
om de financiële ondersteuning, technische 
bijstand, technologieoverdrachten en 
digitale penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken en de passende 
zorgvuldigheid in de gehele 
toeleveringsketen beter in acht te nemen;

Or. en

Amendement 67
Carles Puigdemont i Casamajó
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken; is van mening dat de 
herziening van het stelsel van algemene 
preferenties een eerste en positieve stap is 
in de richting van deze doelstelling;

Or. en

Amendement 68
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd terugbetalen, en een gebrek 
aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 

5. wijst erop dat de hoge 
voorafgaande kosten, die zich pas in de 
loop der tijd kunnen terugbetalen, en een 
gebrek aan knowhow en uitrusting 
ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle 
beschikbare handelsinstrumenten te 
gebruiken om de financiële ondersteuning, 
technische bijstand, 
technologieoverdrachten en digitale 
penetratie te vergroten, teneinde 
ontwikkelingslanden te versterken en hen 
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in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

in staat te stellen duurzame veerkracht te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 69
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt de EU in deze context haar 
WTO-onderhandelingsrichtsnoeren te 
herzien zodat in het kader van het Comité 
voor handel en klimaat alsook in het 
kader van de lopende onderhandelingen 
over milieugoederen initiatieven kunnen 
worden ingediend, met als doel het 
mondiaal stelsel van intellectuele-
eigendomsrechten opnieuw in evenwicht 
te brengen teneinde de rechtsgeldige 
overdracht van klimaatvriendelijke 
technologieën te bevorderen; onderstreept 
dat dergelijke initiatieven de bevordering 
van een WTO-verklaring over 
intellectuele-eigendomsrechten en 
klimaatverandering moeten behelzen, 
waarbij de overdracht van technologie en 
het gebruik van dwanglicenties voor 
belangrijke klimaattechnologieën worden 
aangemoedigd; is van mening dat de 
Trips-Overeenkomst moet worden 
aangepast om WTO-leden in staat te 
stellen essentiële klimaattechnologieën uit 
te sluiten van octrooibescherming, 
aangezien de bestaande flexibiliteit niet 
volstaat en de huidige Trips-regels de 
overdracht van die technologieën naar de 
arme en minst ontwikkelde landen 
belemmeren; 

Or. en
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Amendement 70
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. wijst erop dat de EU ook het 
voortouw zou moeten nemen bij het 
bepleiten van een interpretatie van de 
WTO-regels die beter aansluit bij de 
huidige context, met name wat betreft de 
beleidsuitzonderingen op het gebied van 
klimaat en milieu; benadrukt dat de 
hervorming van de WTO moet leiden tot 
de mogelijkheid om onderscheid te maken 
tussen producten op basis van hun 
procedés en productiemethoden (PPM’s), 
ook wanneer deze niet van invloed zijn op 
het eindproduct, aangezien dit 
tegemoetkomt aan de “legitieme 
doelstelling” overeenkomstig de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen (artikel 2.2), met 
als doel een modus operandi voor de 
berekening van het koolstofgehalte van 
internationaal verhandelde goederen of 
diensten en de opneming van een 
specifiek kader en specifieke disciplines 
ter bevordering van de circulaire 
economie; 

Or. en

Amendement 71
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om marktverstorende subsidies een halt 
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roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in 
handels- en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat 
bestaande overeenkomsten 
dienovereenkomstig moeten worden 
herzien;

toe te roepen door te pleiten voor 
transparantie en strikte regelgeving en 
discipline in handelsovereenkomsten en 
binnen de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO);

Or. en

Amendement 72
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie 
en strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 

6. roept de EU op om binnen het 
multilateraal kader een leidende rol op zich 
te nemen om met gelijkgezinde landen en 
handelspartners te streven naar een sterke 
milieuagenda, met inbegrip van de 
geleidelijke ontwikkeling van disciplines 
die marktverstorende subsidies tegengaan; 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om te 
voorzien in richtsnoeren om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
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werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat 
bestaande overeenkomsten 
dienovereenkomstig moeten worden 
herzien;

en investeringsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 73
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau het voortouw te nemen om 
schadelijke subsidies een halt toe te roepen 
door te pleiten voor transparantie en strikte 
regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
WTO; kijkt in dat verband uit naar het 
initiatief van de Commissie inzake handel 
en klimaat in de WTO, zoals 
aangekondigd in de evaluatie van het 
handelsbeleid, om bouwstenen op te 
nemen voor de ontwikkeling van 
disciplines inzake subsidies voor fossiele 
brandstoffen; is van mening dat een 
dergelijk initiatief voorstellen moet 
bevatten voor de vaststelling van een 
methodologisch kader voor de 
beoordeling en kwantificering van 
milieuschadelijke subsidies dat rekening 
houdt met externe effecten en voortbouwt 
op het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen”; herinnert aan zijn standpunt 
inzake de EU-klimaatwet om uiterlijk in 
2025 alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
subsidies voor fossiele brandstoffen in de 
EU af te schaffen; verzoekt de Commissie 
om met elke handelspartner waarmee een 
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handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart ter ondersteuning van de 
geleidelijke afschaffing van dergelijke 
subsidies; benadrukt dat het belangrijk is 
vooraf, tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren teneinde mogelijke risico’s in een 
zo vroeg mogelijk stadium adequaat in 
kaart te brengen, te beoordelen en aan te 
pakken, en om vorm te geven aan de 
relevante bilaterale verbintenissen en 
toezicht te houden op de uitvoering ervan, 
met name waar het de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling betreft; 
wijst op de noodzaak om een alomvattend 
kader met concrete doelstellingen te 
ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
alleen mogen worden gesloten wanneer 
deze doelstellingen zijn bereikt, en dat 
bestaande overeenkomsten 
dienovereenkomstig moeten worden 
herzien;

Or. en

Amendement 74
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
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benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; verzoekt de Commissie het 
Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte te stellen van de lopende en 
afgeronde 
duurzaamheidseffectbeoordelingen; wijst 
op de noodzaak om een alomvattend kader 
met concrete doelstellingen te ontwikkelen 
om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat deze 
doelstellingen moeten worden opgenomen 
in onderhandelingsmandaten voor 
toekomstige herzieningen van bestaande 
handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 75
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om marktverstorende subsidies een halt 
toe te roepen door te pleiten voor een 
gemeenschappelijk reglement, met 
inbegrip van transparantie en strikte 
regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat in nieuwe 
overeenkomsten nauwgezet rekening moet 
worden gehouden met de vooruitgang die 
derde landen boeken bij hun 
inspanningen om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te halen en 
dat bestaande overeenkomsten te zijner tijd 
dienovereenkomstig moeten worden 
herzien;

Or. en

Amendement 76
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies en het 
voortbestaan van grote bankkredieten 
voor investeringen die schadelijk zijn voor 
het klimaat een halt toe te roepen door te 
pleiten voor transparantie en strikte 
regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
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moeten worden herzien; pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

Or. fr

Amendement 77
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat 
bestaande overeenkomsten 
dienovereenkomstig moeten worden 
herzien;

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf effectbeoordelingen 
uit te voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten wanneer onze 
handelspartners concrete toezeggingen 
hebben gedaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

Or. en

Amendement 79
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om schadelijke subsidies een halt toe te 
roepen door te pleiten voor transparantie en 
strikte regelgeving en discipline in 
handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 

6. roept de EU op om op multilateraal 
niveau een leidende rol op zich te nemen 
om milieuschadelijke subsidies een halt 
toe te roepen door te pleiten voor 
transparantie en strikte regelgeving en 
discipline in handelsovereenkomsten en 
binnen de Wereldhandelsorganisatie 
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benadrukt dat het belangrijk is vooraf, 
tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

(WTO); benadrukt dat het belangrijk is 
vooraf, tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te 
voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Green Deal en de Agenda voor waardig 
werk van de IAO te bevorderen in handels- 
en investeringsovereenkomsten; 
beklemtoont dat nieuwe overeenkomsten 
pas mogen worden gesloten als aan deze 
doelstellingen is voldaan, en dat bestaande 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
moeten worden herzien;

Or. en

Amendement 80
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert aan zijn standpunt om in 
het kader van de modernisering van het 
Verdrag inzake het Energiehandvest 
(EHV) een einde te maken aan de 
bescherming van investeringen in fossiele 
brandstoffen; roept de Commissie en de 
Raad op het scenario voor te bereiden 
voor een gecoördineerde uittreding van de 
EU en haar lidstaten, aangezien de 
vooruitzichten op een zinvolle hervorming 
van het verdrag uiterst onwaarschijnlijk 
zijn en het EHV een vergaande 
belemmering vormt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. en
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Amendement 81
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de EU een strategie voor 
ethisch verantwoorde reshoring goed te 
keuren, waarbij de productie wordt 
overgeheveld naar “ethische landen” die 
zich er op lange termijn toe verbinden de 
internationale en Europese beginselen en 
waarden volledig na te leven;

Or. el

Amendement 82
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. wijst erop dat de aanhoudende 
uitdagingen, zoals de klimaatverandering, 
de bestrijding van pandemieën en de 
instandhouding van het milieu, een 
passende beleidsruimte vergen voor het 
verwezenlijken van legitieme publieke 
doeleinden; onderstreept dat, met het oog 
op een samenhangend regelgevingskader, 
aan buitenlandse investeerders geen 
hogere beschermingsnormen mogen 
worden opgelegd dan aan binnenlandse 
investeerders, aangezien dat uiteindelijk 
de beleidsruimte in het gedrang zou 
kunnen brengen;

Or. en
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Amendement 83
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. is derhalve van mening dat 
de hoofdstukken over bescherming van 
investeringen in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
moeten worden hervormd zodat ze 
voorzien in een openbare en transparante 
toewijzingsprocedure en de inhoud ervan 
wordt beperkt tot de beginselen van non-
discriminatie en compensatie bij 
onteigening; wijst erop dat er algemene 
uitzonderingsclausules in deze 
hoofdstukken moeten worden opgenomen 
ter bescherming van de uitvoering van 
verplichtingen die voortvloeien uit 
mensenrechtenverdragen en 
milieuovereenkomsten; onderstreept 
voorts dat de EU-taxonomieverordening 
een hoeksteen van de bescherming van 
investeerders moet zijn teneinde te 
waarborgen dat uitsluitend investeringen 
ter ondersteuning van economische 
activiteiten die volgens de EU-criteria als 
ecologisch duurzaam kunnen worden 
aangemerkt, in aanmerking komen voor 
een dergelijke bescherming; 

Or. en

Amendement 84
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. is verheugd over het feit dat 
de Commissie heeft toegezegd een 
evaluatie achteraf uit te voeren van de 
gevolgen die de EU-overeenkomsten 
hebben voor essentiële milieuaspecten, 
zoals het klimaat; dringt aan op een 
concreet tijdschema en benadrukt dat de 
evaluaties waar nodig moeten leiden tot 
een herziening van bestaande 
overeenkomsten teneinde de vastgestelde 
negatieve gevolgen ervan aan te pakken;

Or. en

Amendement 85
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

7. is ingenomen met het 
Access2Market-platform en de 
inspanningen van de Commissie om dit 
instrument binnen Europa te promoten; 
beklemtoont dat transparantie en dialoog 
met belanghebbenden en burgers van 
cruciaal belang zijn om steun voor het 
handelsbeleid te creëren en de voordelen 
ervan volop te benutten; dringt erop aan 
dat de EU nauwer samenwerkt met de 
lidstaten, de privésector, het 
maatschappelijk middenveld en alle 
andere relevante actoren, evenals met 
haar handelspartners en de partnerlanden 
in ontwikkeling, en dat financiële steun 
naar behoren gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw, opdat 
zij doeltreffend kunnen functioneren, met 
bijzondere aandacht voor de kmo’s die 
beter profijt moeten trekken van 
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handelsovereenkomsten en voor 
handelsfaciliteringsmaatregelen;

Or. en

Amendement 86
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om 
de doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; is 
ingenomen met het Access2Market-
platform en met de voortdurende 
inspanningen van de Commissie om het 
instrument te promoten;

Or. en

Amendement 87
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
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omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun naar behoren gepaard gaat 
met maatregelen voor capaciteitsopbouw, 
opdat zij doeltreffend kunnen 
functioneren; dringt aan op betere 
participatie en raadpleging van sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld bij onderhandelingen over en 
de uitvoering van 
handelsovereenkomsten, met name in het 
kader van de opdracht van de interne 
adviesgroepen, waarvan de 
toezichthoudende rol kan worden 
uitgebreid naar alle onderdelen van 
handelsovereenkomsten in plaats van 
alleen de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie een vervolg te geven aan de 
door de interne adviesgroepen 
gepresenteerde voorstellen voor het 
verbeteren van ons internationaal 
handelsbeleid en de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld over de 
uitvoering van de EU-
handelsovereenkomsten te hervatten;

Or. en

Amendement 88
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 

7. beklemtoont dat transparantie, 
dialoog en goede communicatie van 
cruciaal belang zijn om steun voor het 
handelsbeleid te creëren; dringt erop aan 
dat de rol en de verantwoordelijkheden van 
het maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
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maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 89
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de politieke en 
handelsovereenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 90
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
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omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de interne 
adviesgroepen te waarborgen; verzoekt de 
respectieve gespecialiseerde commissies 
en toezichtgroepen van het Europees 
Parlement een periodieke gestructureerde 
raadpleging met de interne adviesgroepen 
te organiseren;

Or. en

Amendement 91
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen; verzoekt de Commissie 
intensiever samen te werken met het in 
het EESC vertegenwoordigde Europese 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 92
Carles Puigdemont i Casamajó
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beklemtoont dat transparantie en 
dialoog van cruciaal belang zijn om steun 
voor het handelsbeleid te creëren; dringt 
erop aan dat de rol en de 
verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

7. beklemtoont dat transparantie, 
verantwoording en dialoog van cruciaal 
belang zijn om steun voor het 
handelsbeleid te creëren; dringt erop aan 
dat de rol en de verantwoordelijkheden van 
het maatschappelijk middenveld en interne 
adviesgroepen duidelijk worden 
omschreven in de internationale 
overeenkomsten van de EU en dat 
financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de 
doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 93
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beklemtoont de noodzaak van 
meer samenhang en transparantie bij de 
controle van het EU-handelsbeleid; 
onderstreept dat samenhangende, 
duidelijke, meetbare en objectieve criteria 
voor het handelsbeleid van de EU en 
regelmatige besprekingen tussen de 
Commissie en het Europees Parlement 
kunnen bijdragen tot meer transparantie 
en betrokkenheid van de EU-burgers, een 
betere dialoog tussen de Commissie en het 
Europees Parlement, meer 
beleidscoherentie en een beter toezicht op 
alle aspecten van het handelsbeleid; 
benadrukt in dit verband het belang van 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
vooraf, tussentijds en achteraf; verzoekt 
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de Commissie tijdens alle fasen van haar 
voorstellen die onder het EU-
handelsbeleid vallen, samen te werken 
met het Europees Parlement, en erop toe 
te zien dat het Europees Parlement zijn 
controlerende rol kan vervullen;

Or. en

Amendement 94
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat de komende 
hervorming van het stelsel van algemene 
preferenties (SAP) een kans biedt om dit 
stelsel aan te passen aan belangrijke 
uitdagingen zoals de klimaatverandering 
of het herstel na COVID-19, en om te 
zorgen voor een bredere samenhang met 
de SDG’s en de Europese Green Deal; 
onderstreept dat deze hervorming de 
transparantie en participatie ten goede 
moet komen en tot een gestructureerder 
monitoringproces moet leiden; wijst erop 
dat de doeltreffende uitvoering van de 
IAO-verdragen van cruciaal belang is en 
dat deze doelstelling centraal moet staan 
bij de toepassing van het SAP; maakt zich 
ernstig zorgen over het feit dat het SAP er 
momenteel voor zorgt dat economieën 
steeds afhankelijker zijn van de uitvoer en 
wijst erop dat hierin verandering moet 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 95
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de bijdrage die de EU-
delegaties kunnen leveren aan de 
uitvoering van het handelsbeleid van de 
Unie door de werkzaamheden van de 
interne adviesgroepen van derde landen te 
ondersteunen, en de uitvoering van EU-
handelsovereenkomsten en de 
instrumenten ter plaatste te monitoren, 
alsook de koppeling tussen handel en 
mensenrechten; betreurt het ontbreken 
van een overkoepelende structuur en een 
alomvattende aanpak om het potentieel 
van de EU-delegaties en de 
vertegenwoordigers van de verschillende 
diensten van de Commissie in dit verband 
te benutten;

Or. en

Amendement 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 97
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 98
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Eerlijke, veerkrachtige en groene 
waardeketens

Eerlijke, veerkrachtige, sociale en groene 
waardeketens

Or. en

Amendement 99
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept 
dat er meer aandacht moet worden besteed 
aan de kwetsbare positie van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, met name 
in ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

8. wijst op het belang van 
veerkrachtige en duurzame waardeketens 
waarbinnen de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieunormen worden 
geëerbiedigd; herinnert eraan dat verplichte 
passende zorgvuldigheid een van de 
manieren is om dit te bereiken; 
onderstreept dat er meer aandacht moet 
worden besteed aan de zwakke punten van 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, met name waar het 
opkomende markten en hun 
productiecapaciteit betreft, aangezien 
grote ondernemingen beter in staat zijn om 
exogene schokken te boven te komen;

Or. en

Amendement 100
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept 
dat er meer aandacht moet worden besteed 
aan de kwetsbare positie van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, met name 
in ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
onderstreept dat er meer aandacht moet 
worden besteed aan de kwetsbare positie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

Or. en
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Amendement 101
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan 
de kwetsbare positie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan 
de kwetsbare positie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen; wijst erop dat een belangrijke 
pijler van een EU-strategie voor een 
duurzame toeleveringsketen erin zou 
bestaan ondernemingen die in grote mate 
blootgesteld zijn aan internationale 
toeleveringsketens, te onderwerpen aan 
juridisch bindende 
rapportageverplichtingen in het kader van 
de komende herziening van de richtlijn 
niet-financiële rapportage en aan 
regelmatige 
“veerkrachtbestendigheidsproeven” die de 
risico’s van hun toeleveringsketen in 
kaart brengen, beoordelen en potentiële 
antwoorden geven op die risico’s, met 
inbegrip van externe factoren, alsook 
sociale, milieu- en politieke risico’s;

Or. en

Amendement 102
Dita Charanzová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept 
dat er meer aandacht moet worden besteed 
aan de kwetsbare positie van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, met name 
in ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

8. wijst op het belang van eerlijke 
toeleveringsketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat wetgeving inzake 
verplichte passende zorgvuldigheid nodig 
is om dit te bereiken; onderstreept dat er 
meer aandacht moet worden besteed aan de 
kwetsbare positie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, in de EU en 
vooral in ontwikkelingslanden, aangezien 
grote ondernemingen beter uitgerust zijn 
om een plotselinge daling van de vraag te 
boven te komen; onderstreept dat vereisten 
inzake verplichte passende zorgvuldigheid 
niet tot onevenredige lasten voor 
Europese ondernemingen mogen leiden, 
met name in het geval van kmo’s;

Or. en

Amendement 103
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan 
de kwetsbare positie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan 
de kwetsbare positie van Europese micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen;



PE691.343v01-00 70/192 AM\1229172NL.docx

NL

komen;

Or. el

Amendement 104
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan 
de kwetsbare positie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 
passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan 
de kwetsbare positie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen; benadrukt het belang van 
voorspelbare langetermĳnbestellingen en 
wijst op de respectieve succesvolle 
bestelregelingen in de fairtradesector;

Or. en

Amendement 105
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op het belang van eerlijke 
waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
herinnert eraan dat daarvoor verplichte 

8. wijst op het belang van 
veerkrachtige waardeketens waarbinnen de 
mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieunormen worden geëerbiedigd; 
onderstreept dat er meer aandacht moet 
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passende zorgvuldigheid in de hele 
toeleveringsketen nodig is; onderstreept 
dat er meer aandacht moet worden besteed 
aan de kwetsbare positie van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, met name 
in ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een 
plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

worden besteed aan de kwetsbare positie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, met name in 
ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om 
aanhoudende exogene schokken te boven 
te komen;

Or. en

Amendement 106
Bernd Lange, Helmut Scholz, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Anna 
Cavazzini, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Marie-Pierre Vedrenne, Samira 
Rafaela, Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de EU te waarborgen dat 
ook economisch achtergestelden van de 
handel kunnen profiteren; herinnert er in 
dit verband aan dat de specifieke 
maatregelen ter bevordering van “eerlijke 
en ethische handelsstelsels” waartoe de 
Commissie zich in het kader van de 
strategie “Handel voor iedereen” heeft 
verbonden, onder de huidige 
omstandigheden nog relevanter zijn 
geworden gezien het feit dat bottom-
upinitiatieven voor eerlijke handel ervoor 
kunnen zorgen dat de handel ook ten 
goede komt aan de economisch 
achtergestelde marktdeelnemers in de 
toeleveringsketen; verzoekt de Commissie 
initiatieven voor eerlijke handel te 
bevorderen door middel van EU-
programma’s waarbij jongeren en de 
privésector betrokken zijn, bij het extern 
optreden in het algemeen, bij de 
uitvoering van de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling, via 
EU-delegaties, alsook door beste 
praktijken te belonen en de uitwisseling 
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van kennis tussen lokale, regionale en 
nationale overheden, het maatschappelijk 
middenveld, scholen en universiteiten in 
de EU te vergemakkelijken, onder meer 
door de prijs voor de “EU-stad voor 
eerlijke en ethische handel” uit te breiden 
tot scholen en universiteiten en door 
jaarlijks in Brussel een door de Europese 
Commissie georganiseerde week voor de 
eerlijke handel in te voeren; verzoekt de 
Commissie verslag uit te brengen over de 
steun aan initiatieven voor eerlijke handel 
door de EU en de lidstaten;

Or. en

Amendement 107
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 
betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van de 
lagere vraag hebben doorgeschoven naar 
de producenten in ontwikkelingslanden 
door reeds geproduceerde en soms zelfs al 
verzonden bestellingen te annuleren; roept 
de Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen;

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector, met 
onevenredige negatieve gevolgen voor 
vrouwen; betreurt dat dit er tijdens de 
pandemie toe heeft geleid dat Europese 
ondernemingen de kosten van de lagere 
vraag hebben doorgeschoven naar de 
producenten in ontwikkelingslanden 
waarbij reeds geproduceerde en soms zelfs 
al verzonden bestellingen werden 
geannuleerd; roept de Commissie op om 
samen te werken met lokale overheden, de 
privésector en het maatschappelijk 
middenveld om ervoor te zorgen dat de 
risico’s eerlijker worden verdeeld over de 
hele toeleveringsketen; verzoekt de 
Commissie in dit kader, alsook vanwege 
het feit dat 70 % van de handel verband 
houdt met mondiale toeleveringsketens, in 
het aankomende pakket inzake duurzame 
corporate governance, met name ten 



AM\1229172NL.docx 73/192 PE691.343v01-00

NL

aanzien van de wetgeving inzake 
zorgvuldigheidsvereisten met betrekking 
tot mensenrechten en milieu, een 
verplichting op te nemen om de gevolgen 
aan te pakken die de eigen 
inkooppraktijken hebben voor het 
vermogen van downstreamactoren om 
gedurende het proces van passende 
zorgvuldigheid de mensenrechten en de 
normen op het gebied van milieu en 
dierenwelzijn te eerbiedigen en toe te 
passen, en speciale aandacht te besteden 
aan Europese kleine en middelgrote 
handelsondernemingen die gebruik 
moeten maken van verkopers van buiten 
de EU die als tussenpersonen van de 
lokale toeleveranciers fungeren;

Or. en

Amendement 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 
betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van de 
lagere vraag hebben doorgeschoven naar 
de producenten in ontwikkelingslanden 
door reeds geproduceerde en soms zelfs al 
verzonden bestellingen te annuleren; roept 
de Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen;

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 
betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van de 
lagere vraag hebben doorgeschoven naar 
de producenten in ontwikkelingslanden 
door reeds geproduceerde en soms zelfs al 
verzonden bestellingen te annuleren; roept 
de Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen; 
wijst op het feit dat het bevorderen van 
een internationale circulaire economie 
zou helpen de betreffende risico’s te 
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beperken;

Or. en

Amendement 109
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 
betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van de 
lagere vraag hebben doorgeschoven naar 
de producenten in ontwikkelingslanden 
door reeds geproduceerde en soms zelfs al 
verzonden bestellingen te annuleren; roept 
de Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen;

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 
betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van de 
lagere vraag hebben doorgeschoven naar 
de producenten in ontwikkelingslanden 
door reeds geproduceerde en soms zelfs al 
verzonden bestellingen te annuleren; roept 
de Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen 
binnen de EU en landen die de Europese 
waarden onderschrijven;

Or. el

Amendement 110
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 

9. merkt op dat mondiale 
waardeketens vaak asymmetrische effecten 
en een ongelijke verdeling van risico’s met 
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betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van 
de lagere vraag hebben doorgeschoven 
naar de producenten in 
ontwikkelingslanden door reeds 
geproduceerde en soms zelfs al verzonden 
bestellingen te annuleren; roept de 
Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen;

zich zijn meebrengen; betreurt dat de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), de lage-
inkomenslanden en de 
middeninkomenslanden (LIC’s en MIC’s) 
in tal van sectoren het hardst zijn 
getroffen door de handelsverstoringen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie; 
verzoekt de Commissie op te treden als 
een mondiale speler en haar steun toe te 
spitsen op de MOL’s, de LIC’s en de 
MIC’s, en daarbij rekening te houden met 
de bijzondere COVID-19-situatie; roept de 
Commissie op om samen te werken met de 
lidstaten, lokale overheden, de privésector 
en het maatschappelijk middenveld om 
ervoor te zorgen dat de negatieve effecten 
eerlijker worden verdeeld over de 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 111
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, 
in het bijzonder in de kledingsector; 
betreurt dat deze ongelijke verdeling er 
tijdens de pandemie toe heeft geleid dat 
Europese ondernemingen de kosten van 
de lagere vraag hebben doorgeschoven 
naar de producenten in 
ontwikkelingslanden door reeds 
geproduceerde en soms zelfs al verzonden 
bestellingen te annuleren; roept de 
Commissie op om samen te werken met 
lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te 
zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen;

9. merkt op dat de risico’s in mondiale 
waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld; 
roept de Commissie op om samen te 
werken met lokale overheden, de 
privésector en het maatschappelijk 
middenveld om ervoor te zorgen dat de 
risico’s eerlijker worden verdeeld over de 
hele toeleveringsketen;
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Or. en

Amendement 112
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om 
onverwijld met een wetgevingsvoorstel te 
komen voor een nieuw handelsinstrument 
dat invoerverboden mogelijk maakt op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, teneinde te waarborgen 
dat dit soort producten niet op de interne 
markt van de EU in de handel wordt 
gebracht; benadrukt dat als voorwaarde 
voor het opheffen van verboden moet 
gelden dat ondernemingen maatregelen 
nemen om de situatie ter plaatse te 
verbeteren, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan de schadeloosstelling van de 
slachtoffers; verzoekt de Commissie 
concrete voorstellen in te dienen naar 
aanleiding van haar belofte van 
nultolerantie ten aanzien van 
kinderarbeid vóór eind 2021, het VN-jaar 
voor de uitbanning van kinderarbeid, met 
speciale aandacht voor de wijze waarop 
het handelsbeleid aan deze doelstelling 
kan bijdragen;

Or. en

Amendement 113
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat de 
toerismewaardeketen een van de 
belangrijkste industriële ecosystemen van 
Europa is; onderstreept in dit verband dat 
de aan het toerisme gerelateerde sectoren, 
zoals de horeca, alsook andere 
belangrijke sectoren (de luchtvaart, de 
autobranche, de staal-, scheepsbouw- en 
mariene sector) op handels- en 
economisch gebied op instorten staan als 
gevolg van de reisbeperkingen en de 
verstoringen van de toeleveringsketens als 
gevolg van de COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 114
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. roept de Commissie op om in onze 
betrekkingen met partnerlanden een 
mondiale circulaire economie te 
bevorderen door een mondiale alliantie 
voor een circulaire economie voor te 
stellen, tot een mondiale overeenkomst 
over kunststoffen te komen door voort te 
bouwen op de EU-strategie inzake 
kunststoffen, besprekingen op gang te 
brengen over een internationale 
overeenkomst inzake het beheer van 
natuurlijke hulpbronnen, bij de WTO een 
discussie op gang te brengen over de 
beperking die het verbod op de eis van 
lokale inhoud oplegt aan de opschaling 
van de circulaire economie, een sterker 
partnerschap met Afrika op het gebied 
van de circulaire economie tot stand te 
brengen en ervoor te zorgen dat 
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vrijhandelsovereenkomsten de 
aangescherpte doelstellingen van de 
circulaire economie weerspiegelen;

Or. en

Amendement 115
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en 
roept de Commissie op om de EU-toolbox 
voor handelsbescherming snel te voltooien 
door in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

10. stelt vast dat investeringen door 
lidstaten tijdens crises vaak drastisch 
worden teruggeschroefd en dat voor 
activa in strategische sectoren, zoals de 
gezondheidszorg, het risico op 
onderwaardering of aankoop door 
buitenlandse investeerders bestaat; wijst 
erop dat openheid van de handel 
weliswaar onderdeel is van de veerkracht 
en het concurrentievermogen van de 
economie, maar dat doeltreffende 
regelgeving gericht op het waarborgen 
van eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld voor Europese bedrijven, zowel 
op de interne markt als op de markten van 
derde landen, nodig is om wederzijds 
voordelige handelsbetrekkingen met 
internationale partners te waarborgen en 
de interne markt te beschermen tegen 
agressieve investeringsstrategieën door 
marktdeelnemers van buiten de EU die 
van de huidige crisis proberen te 
profiteren; beklemtoont dat toenemende 
investeringen door staatsbedrijven in 
derde landen een nog hoger risico op 
verstoring met zich meebrengen indien 
deze bedrijven hun bevoorrechte positie 
inzetten binnen een gesloten en niet-
transparante binnenlandse markt; roept 
de Commissie op om snel de lacunes in 
het EU-regelgevingskader te dichten en de 
EU-toolbox voor handelsbescherming te 
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voltooien door in 2021 met 
wetgevingsvoorstellen te komen ter 
versterking van onze strategische 
autonomie, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan instrumenten die erop 
gericht zijn dwingende maatregelen door 
derde landen te ontmoedigen en tegen te 
gaan en door buitenlandse subsidies en 
staatsbedrijven veroorzaakte verstoringen 
aan te pakken, evenals aan het afronden 
van de onderhandelingen over het 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten;

__________________  
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de 
Unie en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

 

Or. en

Amendement 116
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten; 
onderstreept dat de 
handhavingsverordening een positieve 
bijdrage moet leveren aan het streven 
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komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

naar eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld, en benadrukt dat handel en 
duurzame ontwikkeling aan de 
handhavingsverordening kunnen worden 
onderworpen; roept de Commissie op om 
de EU-toolbox voor handelsbescherming 
snel te voltooien door in 2021 met 
wetgevingsvoorstellen te komen, waarbij 
prioriteit moet worden verleend aan een 
antidwanginstrument en een instrument 
om door buitenlandse subsidies en 
staatsbedrijven veroorzaakte verstoringen 
aan te pakken, evenals aan het afronden 
van de onderhandelingen over het 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten12; onderstreept de rol 
van het hoofd handhaving voor de handel 
bij het op transparante wijze 
samenwerken met het Europees 
Parlement om kwesties in verband met 
handelsbeschermingsinstrumenten te 
bespreken en aan te pakken;

__________________ __________________
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

Or. en

Amendement 117
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming te voltooien door met 
wetgevingsvoorstellen te komen op basis 
van in 2021 uitgevoerde 
effectbeoordelingen, waarbij prioriteit 
moet worden verleend aan een instrument 
om door buitenlandse subsidies en 
staatsbedrijven veroorzaakte verstoringen 
aan te pakken, evenals aan het afronden 
van de onderhandelingen over het 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten12;

__________________ __________________
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

Or. en

Amendement 118
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
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speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om het 
vermogen van de Unie te waarborgen om 
maatregelen door derde landen te 
weerstaan of tegen te gaan die tot doel 
hebben de Unie of de lidstaten te dwingen 
om wetgeving vast te stellen, te wijzigen of 
af te schaffen; wijst in dit verband op het 
dwingende effect van extraterritoriale 
sancties en de noodzaak de werking van 
financieringsinstrumenten te vrijwaren 
van dwingende maatregelen van derde 
landen; benadrukt dat er een instrument 
moet worden ingevoerd om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
waarbij prioriteit wordt verleend aan het 
afronden van de onderhandelingen over het 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten12;

__________________ __________________
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

Or. en

Amendement 119
Daniel Caspary
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken en 
het verzet binnen de Raad weg te nemen 
tegen het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

__________________ __________________
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

Or. en

Amendement 120
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 10. wijst erop dat het belangrijk is 
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eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12; 
onderkent het belang van financiële 
overheidssteun gedurende de COVID-19-
pandemie;

__________________ __________________
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

Or. en

Amendement 121
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 

10. wijst erop dat het belangrijk is 
eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld te waarborgen voor Europese 
bedrijven, zowel op de interne markt als op 
de markten van derde landen; beklemtoont 
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in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12;

in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept 
de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door 
in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven 
veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de 
onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten12, waar 
het alternatieve investeringsfondsen kan 
veiligstellen;

__________________ __________________
12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over toegang van 
goederen en diensten uit derde landen tot 
de interne aanbestedingsmarkt van de Unie 
en procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
(COM(2016)0034).

Or. el

Amendement 122
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 

11. is ervan overtuigd dat het begrip 
“openstelling van de handel” geen doel op 
zich mag zijn en dat het op zijn minst hand 
in hand moet gaan met de bescherming van 
onze strategische sectoren en nauw 
verband moet houden met een ambitieus, 
toekomstgericht industriebeleid in 
overeenstemming met de Green Deal en de 
digitale strategie, waarbij hoogwaardige 
banen worden geschapen en ervoor wordt 



PE691.343v01-00 86/192 AM\1229172NL.docx

NL

innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

gezorgd dat Europa een cruciale rol speelt 
bij de productie van goederen, met name 
de meest innovatieve, en toekomstige 
diensten;

Or. fr

Amendement 123
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, 
waardoor de EU mogelijk beter in staat is 
toekomstige schokken in strategische 
sectoren te weerstaan en het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
kan worden gewaarborgd, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

Or. en

Amendement 124
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
het economisch herstel wordt bevorderd, 
het concurrentievermogen van onze 
bedrijven wordt vergroot, hoogwaardige 
banen worden geschapen en ervoor wordt 
gezorgd dat Europa een cruciale rol speelt 
bij de productie van innovatieve goederen 
en toekomstige diensten;

Or. en

Amendement 125
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
de circulaire economie wordt bevorderd, 
duurzame financiering wordt 
gewaarborgd, wordt gestreefd naar een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, hoogwaardige banen worden 
geschapen en ervoor wordt gezorgd dat 
Europa een cruciale rol speelt bij de 
productie van innovatieve goederen en 
toekomstige diensten;

Or. en
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Amendement 126
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, 
waarbij hoogwaardige banen worden 
geschapen en ervoor wordt gezorgd dat 
Europa een cruciale rol speelt bij de 
productie van innovatieve goederen en 
toekomstige diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
digitale strategie, waarbij hoogwaardige 
banen met een toekomst worden geschapen 
en ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

Or. el

Amendement 127
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten; benadrukt tegelijkertijd dat 
overheidsinvesteringen en de 
totstandbrenging van beleidsgestuurde 
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strategische stimulansen en subsidies 
cruciale instrumenten vormen voor het 
ontwikkelen van de benodigde 
technologieën en infrastructuur voor het 
bestrijden van de klimaatramp; is 
verheugd over de door de regering-Biden 
aangekondigde enorme 
overheidsinvesteringen en verwacht dat 
deze ook de mondiale economie een 
impuls zullen geven; wijst op de omvang 
van de overheidsinvesteringen in de meest 
recente technologieën en infrastructuur 
in China en dringt aan op een EU-
investeringsplan om gelijke tred te 
kunnen houden qua innovatietempo en 
uitrol van de infrastructuur; is ervan 
overtuigd dat dergelijke programma’s 
moeten bijdragen tot de noodzakelijke 
sociale en ecologische herstructurering 
van de economieën op wereldschaal;

Or. en

Amendement 128
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten; is van mening dat de 
diversificatie en veerkracht van 
toeleveringsketens een hoofdprioriteit 
voor het herziene EU-handelsbeleid 
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moeten vormen; onderstreept de 
koppeling van handels- en 
veiligheidsbelangen en roept op tot de 
proportionele aanscherping van de 
screeningmechanismen voor buitenlandse 
directe investeringen, in aanvulling op de 
inspanningen van de lidstaten ter 
waarborging van de Europese 
strategische sectoren, waarbij wordt 
voorkomen dat schadelijke en 
onrechtvaardige economische 
afhankelijkheden met marktdeelnemers 
van buiten de EU ontstaan;

Or. en

Amendement 129
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten;

11. is ervan overtuigd dat openheid 
hand in hand moet gaan met de 
bescherming van onze strategische 
sectoren en nauw verband moet houden 
met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de 
Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en 
ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van 
innovatieve goederen en toekomstige 
diensten met als doel het 
concurrentievermogen van bedrijven in de 
EU op de lange termijn te vergroten;

Or. en

Amendement 130
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat de frequentie van 
natuurlijke of door de mens veroorzaakte 
verstoringen van de mondiale 
waardeketens in de toekomst 
waarschijnlijk zal toenemen en dat het 
bestaan van mondiale waardeketens als 
zodanig de kans vergroot dat deze 
verstoringen zich ook naar andere regio’s 
zullen verspreiden, met toenemende 
macro-economische instabiliteit tot 
gevolg; benadrukt dat de milieukosten van 
sterk gefragmenteerde mondiale 
waardeketens en just-in-time 
productiemodellen doorgaans niet in de 
prijzen van deze producten worden 
verrekend, en dus resulteren in 
marktfalen waarbij de prijzen niet de 
volledige sociale kosten van de productie 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 131
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven 
aan te moedigen om voorraden aan te 
leggen, hun aankoopstrategieën te 
diversifiëren en nearshoring te 
bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen 

12. is verheugd over een op feiten 
gebaseerde discussie over de 
afhankelijkheid van de EU van 
strategische goederen; benadrukt in dit 
verband dat studies erop wijzen dat de EU 
niet bovenmatig afhankelijk is van de rest 
van de wereld waar het essentiële 
voorraden betreft, aangezien het grootste 
deel van haar handel binnen haar eigen 
grenzen plaatsvindt; merkt op dat de 
invoer waarvoor er alleen leveranciers 
van buiten de EU zijn slechts een klein 
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creëren voor partners in het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap;

percentage betreft, terwijl geen enkel goed 
dat van cruciaal belang is in het kader 
van de COVID-19-pandemie uitsluitend 
afkomstig is uit niet-EU-landen; is van 
mening dat onderlinge afhankelijkheid en 
multilateralisme veerkracht tot stand 
brengen; beklemtoont dat de EU haar 
voorraden verder moet uitbreiden door 
middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde het 
aanleggen van voorraden en het 
diversifiëren van aankoopstrategieën te 
bevorderen en er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat de mondiale toeleveringsketens 
blijven bestaan om flexibiliteit en 
veerkracht te waarborgen; is van mening 
dat het voor het waarborgen van de 
bevoorradingszekerheid van cruciaal 
belang is de handel open en 
gediversifieerd te houden en af te zien van 
het opwerpen van onnodige 
handelsbelemmeringen of het sturen van 
bedrijfsstrategieën; onderstreept derhalve 
dat de beslissing om de productie te 
reshoren of te nearshoren alleen bij de 
bedrijven zelf mag liggen;

Or. en

Amendement 132
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven 
aan te moedigen om voorraden aan te 
leggen, hun aankoopstrategieën te 

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een 
beleidsmix, teneinde bedrijven aan te 
moedigen om voorraden aan te leggen, hun 
aankoopstrategieën te diversifiëren en 
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diversifiëren en nearshoring te bevorderen, 
wat nieuwe handelsmogelijkheden zou 
kunnen creëren voor partners in het 
oostelijke en zuidelijke nabuurschap;

nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap; verzoekt de Commissie in dit 
verband met een voorstel te komen voor 
een alomvattende EU-strategie voor 
ecologisch duurzame toeleveringsketens 
die onder meer gericht zou zijn op het 
monitoren, meten en aanpakken van 
risico’s binnen essentiële 
toeleveringsketens die in het kader van de 
huidige COVID-19-crisis een centrale rol 
spelen, alsook op het identificeren van 
waardeketens waarin diversificatie, 
reshoring, nearshoring en het aanleggen 
van voorraden de veerkracht zouden 
vergroten en de aan duurzaamheid 
gerelateerde risico’s op de interne markt 
van de EU zouden verkleinen;

Or. en

Amendement 133
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

12. is ervan overtuigd dat de EU en 
andere regio’s in de wereld voor bepaalde 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk zijn van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU 
toekomstige tekorten moet voorkomen 
door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
hun productie te bevorderen; verzoekt de 
Commissie steun te verlenen aan 
vergelijkbare strategische plannen van de 
Afrikaanse Unie en ook andere regio’s 
aan te sporen beter voorbereid te zijn op 
toekomstige crises; wijst erop dat de 
mondiale productie moet worden 
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opgeschroefd om de aanhoudende 
wereldwijde tekorten aan te pakken met 
betrekking tot de toegang tot medische 
behandelingen, medische producten, 
medicijnen, schoon water, voedsel en 
onderdak, wat ook nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

Or. en

Amendement 134
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven 
aan te moedigen om voorraden aan te 
leggen, hun aankoopstrategieën te 
diversifiëren en nearshoring te bevorderen, 
wat nieuwe handelsmogelijkheden zou 
kunnen creëren voor partners in het 
oostelijke en zuidelijke nabuurschap;

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële grondstoffen, goederen en 
diensten te afhankelijk is van een beperkt 
aantal leveranciers en dat dit haar 
strategische autonomie en geopolitieke 
doelstellingen ondermijnt; beklemtoont 
dat de EU deze ongewenste 
afhankelijkheid moet overwinnen door 
middel van een horizontale mix van 
beleidsmaatregelen, die bedrijven 
aanmoedigt om waar nodig voorraden aan 
te leggen, de productie op te voeren, hun 
aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap; benadrukt dat hieraan 
gerelateerde beleidsmaatregelen 
afgestemd moeten zijn op de specifieke 
eigenschappen van de betreffende 
sectoren en mondiale waardeketens nu er 
geen algemene beleidsaanpak bestaat, en 
dat het aan de bedrijven zelf is de 
samenstelling van de mondiale 
waardeketens te bepalen;
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Or. en

Amendement 135
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU om 
haar strategische autonomie te bewaken 
deze ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

Or. en

Amendement 136
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
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nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap; onderstreept de rol die 
handelsovereenkomsten moeten vervullen 
bij het diversifiëren van de voorraden en 
de open handelsbetrekkingen op het 
gebied van essentiële goederen en 
diensten; benadrukt dat het inkorten of 
wijzigen van de toeleveringsketens door 
delen ervan te verplaatsen naar het 
Europees nabuurschap en Afrika een 
positief effect kan hebben op hun 
duurzame, groene, inclusieve en 
veerkrachtige economische groei, alsook 
op de strategische belangen van de EU;

Or. en

Amendement 137
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
buitensporige afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap en gepaard moet gaan met de 
harmonisatie van de regelgeving in de 
strategische sectoren; benadrukt dat onze 
prioriteit moet liggen bij verdere 
diversificatie en de aanhoudende 
aanpassing van de privésector aan 
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schokken;

Or. en

Amendement 138
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 
ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
in sommige gevallen nearshoring te 
bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap; is echter van mening dat het 
uiteindelijk aan de bedrijven zelf is te 
bepalen hoe zij hun mondiale 
toeleveringsketens willen beheren;

Or. en

Amendement 139
Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Costas 
Mavrides, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers; beklemtoont dat de EU deze 

12. is ervan overtuigd dat de EU voor 
essentiële goederen en diensten te 
afhankelijk is van een beperkt aantal 
leveranciers, met name waar het medische 
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ongewenste afhankelijkheid moet 
overwinnen door middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

en farmaceutische goederen betreft; 
beklemtoont dat de EU deze ongewenste 
afhankelijkheid moet overwinnen door 
middel van een mix van 
beleidsmaatregelen, teneinde bedrijven aan 
te moedigen om voorraden aan te leggen, 
hun aankoopstrategieën te diversifiëren en 
nearshoring – wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren 
voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap – en waar nodig reshoring te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 140
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de 
voedselvoorzieningsketens tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven; 
merkt op dat het Agricultural Market 
Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 
model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt;

13. merkt op dat de markten en 
toeleveringsketens van 
agrovoedingsproducten tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven, maar 
betreurt het feit dat uitvoerbeperkingen en 
handelsbelemmeringen tot verstoringen 
hebben geleid; merkt op dat het 
Agricultural Market Information System 
(AMIS), dat de belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 
model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt; steunt 
handelsbevorderende acties met het oog 
op de bevordering van 
voedselveiligheidsnormen en van sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen in antwoord 
op COVID-19; verzoekt de Commissie de 
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meest passende maatregelen vast te stellen 
om ervoor te zorgen dat deze pandemie 
zich niet vertaalt in een voedselcrisis in de 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 141
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de 
voedselvoorzieningsketens tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven; 
merkt op dat het Agricultural Market 
Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 
model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt;

13. merkt op dat de 
voedselvoorzieningsketens van de EU 
tijdens de pandemie operationeel zijn 
gebleven, terwijl volgens het 
Wereldvoedselprogramma van de VN 
(WFP) in 2020 tot 265 miljoen mensen in 
lage- en middeninkomenslanden het 
risico liepen op acute voedseltekorten als 
gevolg van COVID-19, een toename met 
130 miljoen ten opzichte van 2019; merkt 
op dat het Agricultural Market Information 
System (AMIS), dat de belangrijkste 
landen die landbouwgrondstoffen 
verhandelen, samenbrengt met als doel de 
transparantie van de voedselmarkt en de 
beleidsrespons op het gebied van 
voedselzekerheid te verbeteren, de hoge-
inkomenslanden en hun voedselinvoer 
goed heeft gediend; roept de Commissie 
op om samen met de Verenigde Naties na 
te gaan of dit model kan worden 
aangepast ter waarborging van de 
mondiale voedselvoorraden, en te 
onderzoeken of een hervormd systeem ook 
in andere waardeketens kan worden 
toegepast;

Or. en
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Amendement 142
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de 
voedselvoorzieningsketens tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven; 
merkt op dat het Agricultural Market 
Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 
model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt;

13. merkt op dat de toeleveringsketens 
voor landbouwproducten en voedsel 
tijdens de pandemie operationeel zijn 
gebleven; merkt op dat het Agricultural 
Market Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 
model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt;

Or. en

Amendement 143
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de 
voedselvoorzieningsketens tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven; 
merkt op dat het Agricultural Market 
Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 

13. merkt op dat de 
voedselvoorzieningsketens tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven; 
merkt op dat het Agricultural Market 
Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, 
samenbrengt met als doel de transparantie 
van de voedselmarkt en de beleidsrespons 
op het gebied van voedselzekerheid te 
verbeteren, als een voorbeeld van een 
goede praktijk kan worden beschouwd; 
roept de Commissie op om na te gaan of dit 
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model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt;

model ook in andere waardeketens kan 
worden gebruikt; herinnert er echter aan 
dat bepaalde Europese 
agrovoedingsmarkten zich wel in een zeer 
kwetsbare situatie bevinden na een 
aanzienlijk omzetverlies, waardoor de 
bestendigheid en de duurzaamheid ervan 
op lange termijn in gevaar komen; merkt 
op dat de pandemie onder meer 
aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor 
sterk HoReCa-afhankelijke sectoren als 
kalfsvlees, frietaardappelen en de ernstig 
getroffen sectoren wijn, gedistilleerde 
dranken en likeur, gezien de daling van 
de uitvoer, zowel qua volume als qua 
waarde; dringt aan op verdere steun om 
deze uitvoer nieuw leven in te blazen en 
marktaandeel terug te winnen; betreurt 
het volledig uitblijven van steun voor 
sommige getroffen sectoren ondanks 
herhaaldelijke specifieke oproepen van 
het Parlement daartoe, hetgeen specifieke 
handelsstromen en -ketens onherstelbare 
schade heeft toegebracht;

Or. nl

Amendement 144
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat aangezien de 
niet-duurzame landbouw de belangrijkste 
veroorzaker is van het mondiale 
biodiversiteitsverlies, het handelsbeleid de 
ontwikkeling van de biologische 
landbouw in partnerlanden moet 
aanmoedigen volgens normen die 
gelijkwaardig zijn aan die voor in de EU 
geproduceerde goederen, overeenkomstig 
de EU-doelstellingen voor 2030, en dat 
financiële steun bij voorrang moet worden 
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toegekend aan producten uit duurzame 
toeleveringsketens, zoals producten met 
een beschermde geografische aanduiding 
en biologisch voedsel, gericht op het 
verwezenlijken van de SDG-
doelstellingen; verzoekt de Commissie een 
gedetailleerde en onafhankelijke studie te 
laten verrichten met betrekking tot de 
gevolgen van de EU-uitvoer en de 
productiemethoden hiervan voor de 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 145
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen die de 
markttoegang van Europese bedrijven 
verbetert, de digitale infrastructuur 
versterkt, de regelgevingskaders 
harmoniseert, de handels- en douane-
instrumenten moderniseert, en de rechten 
van EU-burgers uit hoofde van de AVG13 
beschermt; wijst erop dat de digitale 
revolutie door COVID-19 is versneld en 
benadrukt dat de EU het voortouw moet 
nemen bij het vaststellen van normen voor 
een duurzame, digitaal aangedreven 
mondiale economie en bij het open houden 
van internationale gegevensstromen, 
teneinde spoedig een reeks 
handelsbelemmeringen en knelpunten te 
kunnen wegnemen; verzoekt de EU ervoor 
te zorgen dat de digitale infrastructuur 
wordt aangelegd en gereed is, met name 
waar het de e-handel en de 
toeleveringscapaciteit ervan betreft, 
teneinde persoonlijke contacten terug te 
dringen en een efficiënte logistiek en 
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strategische voorraadvorming mogelijk te 
maken; verzoekt de Commissie 
vakopleidingen te ondersteunen zodat 
meer bedrijven en consumenten gebruik 
kunnen maken van onlinediensten en 
digitale platformen; benadrukt het belang 
van samenwerking met de Verenigde 
Staten en gelijkgestemde partners bij het 
vaststellen van een gemeenschappelijk 
regelgevingskader en gemeenschappelijke 
normen op WTO-niveau;

__________________ __________________
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 146
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van burgers uit 
hoofde van de AVG te beschermen; 
verzoekt de Commissie een waterdichte 
beoordeling openbaar te maken van de 
vraag of de nieuwe EU-modelclausule 
inzake gegevensstromen de rechten van 
Europeanen op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy zal 
beschermen in geval van een geschil met 
een handelspartner; benadrukt dat de 
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AVG, de Richtlijn Grote Risico’s, de e-
privacyregels en andere bestaande en 
toekomstige maatregelen ter bescherming 
van de grondrechten met betrekking tot 
het recht op privacy en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, niet 
mogen worden ondermijnd door 
internationale handelsovereenkomsten of 
hierin mogen worden opgenomen; spoort 
de Commissie aan zich te houden aan het 
horizontale standpunt van de EU uit 2018 
en hier niet vanaf te wijken, en rekening 
te houden met de betreffende 
verbintenissen van derde landen uit 
hoofde van het handelsrecht bij het 
beoordelen van de geschiktheid ervan, 
met inbegrip van de verdere doorgifte van 
gegevens; wijst erop dat de digitale 
revolutie door COVID-19 is versneld en 
erkent dat de EU het voortouw moet 
nemen bij het vaststellen van normen voor 
een duurzame digitaal aangedreven 
mondiale economie en bij het open houden 
van internationale gegevensstromen;

__________________  
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

 

Or. en

Amendement 147
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 14. roept de Commissie op om een 
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digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

digitale handelsstrategie te ontwikkelen om 
het digitaal protectionisme terug te 
dringen, de markttoegang van Europese 
bedrijven te verbeteren en het vrije verkeer 
van niet-persoonsgebonden gegevens te 
vergemakkelijken, met inachtneming van 
de EU-regels inzake 
gegevensbescherming die de rechten van 
EU-burgers beschermen; wijst erop dat de 
digitale revolutie door COVID-19 is 
versneld, terwijl tegelijkertijd ook de 
protectionistische houding ten opzichte 
van handel is toegenomen; benadrukt dat 
de EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen; is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat 
de plurilaterale WTO-onderhandelingen 
over e-handel zo spoedig mogelijk worden 
afgerond;

__________________  
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

 

Or. en

Amendement 148
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
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markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen; is van mening dat de 
Commissie de toepassing moet beoordelen 
van blockchain, artificiële intelligentie en 
andere kwantumtechnologieën of 
geavanceerde informatietechnologieën 
met betrekking tot haar bevoegdheden op 
het gebied van handel en douane; is van 
mening dat het voorstel voor een 
verordening betreffende een kader voor de 
afgifte, verificatie en aanvaarding van 
interoperabele vaccinatie-, test- en 
herstelcertificaten teneinde het vrije 
verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te 
vergemakkelijken (digitaal groen 
certificaat) (2021/0068 (COD))van 
tijdelijke aard moet zijn en tegelijkertijd 
als basis voor aanvullende Europese 
wetgeving op digitaal gebied moet 
fungeren;

__________________ __________________
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 149
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen; benadrukt dat de EU in 
het kader van haar bilaterale en 
multilaterale betrekkingen een mondiale 
norm kan vaststellen voor eerlijke en 
veerkrachtige digitale handel; verzoekt de 
Commissie in de WTO betekenisvolle 
vorderingen te boeken bij het vaststellen 
van ambitieuze regels voor e-handel; 
onderstreept dat het digitale hoofdstuk in 
de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en het VK als model voor toekomstige 
handelsovereenkomsten kan dienen;

__________________ __________________
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 150
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen; moedigt in dit verband 
aan tot zinvolle vooruitgang bij de 
onderhandelingen over e-handel in de 
aanloop naar de Ministeriële Conferentie 
van de WTO aan het eind van het jaar;

__________________ __________________
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 151
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 

14. roept de Commissie op om met een 
digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te 
verbeteren en de rechten van EU-burgers 
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uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen;

uit hoofde van de AVG13 te beschermen; 
wijst erop dat de digitale revolutie door 
COVID-19 is versneld en benadrukt dat de 
EU het voortouw moet nemen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame, 
digitaal aangedreven mondiale economie 
en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen; verzoekt de Commissie 
het recht om in het algemeen belang 
regelgeving vast te stellen ook vast te 
stellen in het kader van de transparantie 
van algoritmen;

__________________ __________________
13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

13 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 152
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de pandemie de 
consumptiepatronen heeft veranderd, 
hetgeen heeft geleid tot een ongekende 
toename van de digitale handel en het 
online winkelen; is bezorgd over de vele 
onvoldoende gereguleerde neveneffecten 
van deze commerciële revolutie, met name 
de onzekerheid en het gebrek aan sociale 
bescherming van bezorgers, de 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
van onlineplatforms, de toename van 
namaakproducten en het niet innen van 
btw; wenst dat de oplossing voor deze 
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gebreken volledig in het handelsbeleid 
van de Europese Unie zal worden 
geïntegreerd;

Or. fr

Amendement 153
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen waar dat nuttig is, 
teneinde te waarborgen dat de externe 
sociale, economische en milieukosten 
volledig in de prijs worden doorberekend, 
in overeenstemming met EU-beleid zoals 
de “van boer tot bord”-strategie, het 
actieplan voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren 
van de actie van de EU voor de 
bescherming en het herstel van bossen 
wereldwijd;

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen waar dat nuttig is 
voor de economie en de strategische 
autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 154
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen waar dat nuttig is, 
teneinde te waarborgen dat de externe 
sociale, economische en milieukosten 
volledig in de prijs worden doorberekend, 

15. dringt erop aan te onderzoeken of 
het over de hele linie mogelijk is 
stimulansen te bieden voor EU-bedrijven 
om hun toeleveringsketens in te korten of 
aan te passen waar dat nuttig kan zijn voor 
de economie, veerkracht, geopolitieke 
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in overeenstemming met EU-beleid zoals 
de “van boer tot bord”-strategie, het 
actieplan voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren 
van de actie van de EU voor de 
bescherming en het herstel van bossen 
wereldwijd;

doelstellingen en/of strategische 
autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 155
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen waar dat nuttig is, 
teneinde te waarborgen dat de externe 
sociale, economische en milieukosten 
volledig in de prijs worden doorberekend, 
in overeenstemming met EU-beleid zoals 
de “van boer tot bord”-strategie, het 
actieplan voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

15. dringt aan op het bieden van 
stimulansen, onder meer in de vorm van 
op maat gesneden juridische bepalingen 
inzake staatssteun, voor EU-bedrijven om 
hun toeleveringsketens in te korten of aan 
te passen waar dat nuttig is, teneinde te 
waarborgen dat de externe sociale, 
economische en milieukosten volledig in 
de prijs worden doorberekend, in 
overeenstemming met EU-beleid zoals de 
“van boer tot bord”-strategie, het actieplan 
voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

Or. en

Amendement 156
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



PE691.343v01-00 112/192 AM\1229172NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen waar dat nuttig is, 
teneinde te waarborgen dat de externe 
sociale, economische en milieukosten 
volledig in de prijs worden doorberekend, 
in overeenstemming met EU-beleid zoals 
de “van boer tot bord”-strategie, het 
actieplan voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen en waardeketens 
duurzamer te maken, teneinde te 
waarborgen dat de externe sociale, 
economische en milieukosten volledig in 
de prijs worden doorberekend, in 
overeenstemming met EU-beleid zoals de 
“van boer tot bord”-strategie, het actieplan 
voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

Or. en

Amendement 157
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op stimulansen voor 
EU-bedrijven om hun toeleveringsketens 
in te korten of aan te passen waar dat 
nuttig is, teneinde te waarborgen dat de 
externe sociale, economische en 
milieukosten volledig in de prijs worden 
doorberekend, in overeenstemming met 
EU-beleid zoals de “van boer tot bord”-
strategie, het actieplan voor de circulaire 
economie, de biodiversiteitsstrategie en het 
opvoeren van de actie van de EU voor de 
bescherming en het herstel van bossen 
wereldwijd;

15. dringt erop aan dat EU-bedrijven 
worden gefaciliteerd en in staat worden 
gesteld de veerkracht van hun 
toeleveringsketens te vergroten waar dat 
nuttig is, teneinde te waarborgen dat de 
EU-toeleveringsketens een bijdrage 
kunnen leveren aan het verwezenlijken 
van de doelstellingen van het EU-beleid 
zoals de “van boer tot bord”-strategie, het 
actieplan voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

Or. en

Amendement 158
Emmanuel Maurel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen waar dat nuttig is, 
teneinde te waarborgen dat de externe 
sociale, economische en milieukosten 
volledig in de prijs worden doorberekend, 
in overeenstemming met EU-beleid zoals 
de “van boer tot bord”-strategie, het 
actieplan voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

15. dringt aan op stimulansen voor EU-
bedrijven om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen, teneinde te 
waarborgen dat de externe sociale, 
economische en milieukosten volledig in 
de prijs worden doorberekend, in 
overeenstemming met EU-beleid zoals de 
“van boer tot bord”-strategie, het actieplan 
voor de circulaire economie, de 
biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van 
de actie van de EU voor de bescherming en 
het herstel van bossen wereldwijd;

Or. fr

Amendement 159
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat het verlies aan 
biodiversiteit het gevaar van verspreiding 
van zoönosen en pandemieën vergroot; 
benadrukt dat hoewel het handelsbeleid 
het milieubeleid niet kan vervangen, het 
handelsbeleid geen productiemethoden 
mag versterken of stimuleren die op EU- 
en internationaal niveau schadelijk zijn 
voor de biodiversiteit; dringt er derhalve 
in de context van 
vrijhandelsovereenkomsten op aan de 
geleidelijke invoering van 
tariefliberaliseringen te koppelen aan 
beproefde maatregelen ter bescherming 
van de biodiversiteit, waaronder de 
uitvoering van de VBD en het Cites; 
onderstreept dat, teneinde aan deze 
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verwachting te voldoen, maatregelen voor 
capaciteitsopbouw en financiële steun 
voor ontwikkelingslanden essentiële 
elementen zijn;

Or. en

Amendement 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 161
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie grondig na 
te gaan of en in welke mate er via 
handels- en investeringsstromen 
overdrachten van opkomende en 
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revolutionaire technologieën plaatsvinden 
van de EU naar autoritaire staten; 
verzoekt de Commissie nieuwe 
maatregelen voor te stellen om dergelijke 
overdrachten te beperken, waaronder 
samenwerking met gelijkgestemde 
partners binnen de toeleveringsketen; 
roept op tot het opstarten van een dialoog 
inzake halfgeleiders met Taiwan;

Or. en

Amendement 162
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie een 
bijgewerkte versie van haar mededeling 
van 2009 over fair trade te publiceren, die 
via het handelsbeleid de verwezenlijking 
van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen zou 
bevorderen en in overeenstemming zou 
zijn met de Europese Green Deal en de 
Europese consensus inzake ontwikkeling;

Or. en

Amendement 163
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat de EU, om 
consistent te zijn met de “van boer tot 
bord”-strategie en de Europese Green 
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Deal, de gevolgen van haar handelsbeleid 
voor het dierenwelzijn moet aanpakken; 
verzoekt de Commissie dan ook het 
handelsbeleid niet alleen in te zetten voor 
het bevorderen van samenwerking, maar 
ook voor het verkrijgen van ambitieuze 
toezeggingen van derde landen 
betreffende dierenwelzijn, met name door 
het opnemen van non-regressieclausules 
en het uitwerken van spiegelclausules;

Or. en

Amendement 164
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; onderstreept in dit 
verband voorts dat de huidige pandemie 
een impuls moet geven aan intensievere 
internationale samenwerking en aan de 
mondiale paraatheid voor noodsituaties op 
gezondheidsgebied; verzoekt de 
Commissie de door IPBES in zijn 
verslagen over biodiversiteit en 
pandemieën vastgestelde onderliggende 
oorzaken aan te pakken, met name de 
verreikende impact van de almaar groter 
wordende mondiale toeleveringsketens op 
de achteruitgang van de biodiversiteit en 
de aantasting van de biosfeer, alsmede de 
instrumentele rol die zij spelen met 
betrekking tot de toegenomen frequentie 
en intensiteit van zoönosen;
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Or. en

Amendement 165
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

16. beklemtoont dat een grondige 
hervorming van het beheer van de 
internationale handel, waarbij de voorkeur 
wordt gegeven aan samenwerking in 
plaats van mededinging, een belangrijke 
rol zou kunnen spelen bij de snelle 
ontwikkeling van medische behandelingen 
en vaccins, de snelle opschaling van de 
productie, de ontwikkeling van 
veerkrachtige mondiale waardeketens en 
billijke markttoegang voor de hele wereld; 
benadrukt in dit verband dat de COVID-
19-pandemie moet worden gebruikt om 
gecoördineerdere internationale 
samenwerking te stimuleren en de 
mondiale paraatheid voor noodsituaties op 
gezondheidsgebied te vergroten;

Or. fr

Amendement 166
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 



PE691.343v01-00 118/192 AM\1229172NL.docx

NL

voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te 
stimuleren en de mondiale paraatheid 
voor noodsituaties op gezondheidsgebied 
te vergroten;

voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om de 
Wereldgezondheidsorganisatie te 
stimuleren;

Or. el

Amendement 167
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een essentiële rol kan 
spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

Or. en

Amendement 168
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 16. beklemtoont dat het beheer van de 
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internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke wereldwijde 
markttoegang; benadrukt in dit verband dat 
de COVID-19-pandemie moet worden 
gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

Or. en

Amendement 169
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang; 
benadrukt in dit verband dat de COVID-
19-pandemie moet worden gebruikt om 
gecoördineerdere internationale 
samenwerking te stimuleren en de 
mondiale paraatheid voor noodsituaties op 
gezondheidsgebied te vergroten;

Or. en

Amendement 170
Carles Puigdemont i Casamajó
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

16. beklemtoont dat het beheer van de 
internationale handel een belangrijke rol 
kan spelen bij de snelle ontwikkeling van 
medische behandelingen en vaccins, de 
snelle opschaling van de productie, de 
ontwikkeling van veerkrachtige mondiale 
waardeketens en billijke markttoegang 
voor de hele wereld; benadrukt in dit 
verband dat de COVID-19-pandemie moet 
worden gebruikt om gecoördineerdere 
internationale samenwerking te stimuleren 
en de mondiale paraatheid voor 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten; wijst in dit verband op het feit 
dat de voorstellen betreffende 
verordeningen voor de totstandbrenging 
van een Europese gezondheidsunie1 bis en 
een EU-autoriteit voor paraatheid en 
respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied, kansen bieden voor 
het versterken van de huidige 
bevoegdheden op het gebied van 
gezondheid;
__________________
1 bis Voorstel voor een verordening inzake 
ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid en 
houdende intrekking van Beschikking 
nr. 1082/2013/EU; Voorstel voor een 
verordening tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 851/2004 tot 
oprichting van een Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bestrijding; 
Voorstel voor een verordening betreffende 
een grotere rol voor het Europees 
Geneesmiddelenbureau bij 
crisisparaatheid en -beheer voor 
geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen.

Or. en
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Amendement 171
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verheugd over het voorstel van 
verscheidene regeringsleiders voor een 
internationaal verdrag inzake de respons 
op een pandemie en dringt erop aan dat 
dit verdrag een sterke handelspijler 
omvat; onderstreept dat het internationaal 
handelskader bevorderlijk moet zijn voor 
samenwerking en moet zorgen voor zowel 
structurele als snelle 
responsmechanismen teneinde overheden 
te helpen de uitdagingen in verband met 
noodsituaties op gezondheidsgebied het 
hoofd te bieden; stelt vast dat er 
vorderingen moeten worden geboekt ten 
opzichte van de transparantie van 
beschikbare voorraden, mondiale 
toeleveringsnetwerken, de 
productiecapaciteit en prijsstelling van 
essentiële gezondheidsproducten, de 
uitvoering en ontwikkeling van 
vrijstellingen op het gebied van de 
gezondheidsbeveiliging in het kader van 
intellectuele-eigendomsrechten, evenals 
bij het vergroten van de mondiale 
mobiliteit van essentiële diensten, het 
beschermen en bevorderen van de 
veerkracht van kmo’s, en het ontwikkelen 
van een intersectionele benadering voor 
het aanpakken van de negatieve gevolgen 
van gezondheidscrises voor de 
gendergelijkheid, inkomensgelijkheid en 
de positie van minderheden;

Or. en

Amendement 172
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept op tot de oprichting van een 
nieuw Comité voor handel en gezondheid 
op de 12e Ministeriële Conferentie van de 
WTO, zodat dit Comité richtsnoeren kan 
opstellen over de wijze waarop overheden 
de bestaande vrijstellingen en flexibiliteit 
in de internationale handelswetgeving 
kunnen toepassen om de veiligheid van de 
volksgezondheid te vergroten en welke 
mechanismen ingevoerd moeten worden 
om de wereldwijde respons op 
noodsituaties op gezondheidsgebied te 
verbeteren, en zodat dit Comité tevens de 
basis kan leggen voor een handelspijler 
voor de onderhandelingen over een 
toekomstig internationaal verdrag inzake 
de respons op een pandemie;

Or. en

Amendement 173
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst in dit verband op de 
schadelijke gevolgen – niet in de laatste 
plaats voor lage- en 
middeninkomenslanden – van unilaterale 
maatregelen zoals uitvoerbeperkingen en -
verboden, het gebrek aan transparantie 
over mondiale voorraden en de 
daaropvolgende prijsspeculatie in verband 
met schaarse essentiële goederen; dringt er 
daarom op aan het handels- en 
gezondheidsinitiatief van de WTO voor 
eind 2021 goed te keuren met het oog op 

17. wijst in dit verband op de 
schadelijke gevolgen – niet in de laatste 
plaats voor lage- en 
middeninkomenslanden – van unilaterale 
maatregelen zoals uitvoerbeperkingen en -
verboden, het gebrek aan transparantie 
over mondiale voorraden en de 
daaropvolgende prijsspeculatie in verband 
met schaarse essentiële goederen; dringt er 
daarom bij de EU op aan zich in te zetten 
voor de goedkeuring van het handels- en 
gezondheidsinitiatief van de WTO voor 
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meer transparantie over de levering en 
productie van essentiële medische 
producten en diensten;

eind 2021, alsook voor sterkere mondiale 
samenwerking, met inbegrip van een 
grotere transparantie, productie van 
medische producten en veerkracht van 
mondiale gezondheidszorgstelsels, en 
toegankelijke en betaalbare medische 
producten en diensten;

Or. en

Amendement 174
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst in dit verband op de 
schadelijke gevolgen – niet in de laatste 
plaats voor lage- en 
middeninkomenslanden – van unilaterale 
maatregelen zoals uitvoerbeperkingen en -
verboden, het gebrek aan transparantie 
over mondiale voorraden en de 
daaropvolgende prijsspeculatie in verband 
met schaarse essentiële goederen; dringt er 
daarom op aan het handels- en 
gezondheidsinitiatief van de WTO voor 
eind 2021 goed te keuren met het oog op 
meer transparantie over de levering en 
productie van essentiële medische 
producten en diensten;

17. wijst in dit verband op de 
schadelijke gevolgen – niet in de laatste 
plaats voor lage- en 
middeninkomenslanden – van unilaterale 
maatregelen zoals uitvoerbeperkingen en -
verboden, het gebrek aan transparantie 
over mondiale voorraden en de 
daaropvolgende prijsspeculatie in verband 
met schaarse essentiële goederen; dringt 
daarom aan op het goedkeuren van het 
handels- en gezondheidsinitiatief van de 
WTO voor eind 2021 en het opstellen van 
een nieuwe verordening waarin veel meer 
eisen worden gesteld aan de transparantie 
over de levering, productie en kosten van 
essentiële medische producten en diensten;

Or. en

Amendement 175
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat open 
handelsbetrekkingen de mondiale 
toeleveringsketens voor grondstoffen, de 
productie en distributie van vaccins ten 
goede komen; beklemtoont dat 
protectionisme met betrekking tot de 
productie en distributie van vaccins de 
aanpak van de mondiale pandemie kan 
belemmeren; erkent dat de EU relatief 
gezien een van de grootste uitvoerders van 
vaccins aan derde landen is, maar dat 
deze uitvoer in absolute cijfers nog niet 
volstaat om de mondiale pandemie aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 176
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt om herziening van de 
Europese richtlijn betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten teneinde 
te waarborgen dat octrooien de toegang 
tot COVID-19-vaccins niet belemmeren, 
dat de industrie de benodigde 
transparantie verschaft, dat er per product 
een kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd 
teneinde een eerlijke en redelijke 
geldigheidsduur van octrooien te 
waarborgen, alsook de benodigde 
flexibiliteit in uitzonderlijke situaties met 
het oog op de volksgezondheid;

Or. en
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Amendement 177
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. roept de Europese Commissie op 
haar bevoegdheid inzake gecentraliseerde 
overheidsaankopen van vaccins efficiënt 
te gebruiken om van de leveranciers de 
nodige transparantie en naleving van de 
contracten te eisen;

Or. en

Amendement 178
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Seán 
Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; 
dringt aan op tijdige en alomvattende 
toegang tot dergelijke gegevens;

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
kan brengen; spoort de Commissie aan 
samen te werken met de producerende 
landen om uitvoerbeperkingen snel weg te 
werken; bevestigt nogmaals dat het EU-
mechanisme voor uitvoervergunningen 
een tijdelijke maatregel betreft die alleen 
als allerlaatste redmiddel mag worden 
ingezet en op termijn moet uitgroeien tot 
een transparantiemechanisme; benadrukt 
evenwel dat een gericht mechanisme voor 
uitvoervergunningen met evenredigheids- 
en wederkerigheidscriteria er voorlopig 
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toe bijdraagt de veiligheid en het welzijn 
van de Europese burgers te waarborgen; 
benadrukt dat de toegenomen 
transparantie als gevolg van het EU-
mechanisme voor uitvoervergunningen de 
Europese burgers meer vertrouwen heeft 
gegeven in het vaccinatiebeleid van de EU 
en het beheer van de COVID-19-
pandemie, en tegelijkertijd de 
coöperatieve aanpak van de EU als 
kampioen op het gebied van de uitvoer 
van vaccins heeft aangetoond;

Or. en

Amendement 179
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt, de productieketens verstoort en 
mogelijk leidt tot vergeldingsmaatregelen; 
spoort de Commissie aan samen te werken 
met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

Or. en
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Amendement 180
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

18. is bezorgd over de recente toename 
van COVID-19-varianten, alsook van 
uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

Or. en

Amendement 181
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, in tegenstelling tot Rusland, en 
benadrukt dat dit de snelle wereldwijde 
opschaling van de productiecapaciteit voor 
vaccins in gevaar brengt; spoort de 
Commissie aan samen te werken met de 
producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
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te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

Or. el

Amendement 182
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

18. is bezorgd over de recente toename 
van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook, zij 
het in mindere mate, door de EU, en 
benadrukt dat dit de snelle wereldwijde 
opschaling van de productiecapaciteit voor 
vaccins in gevaar brengt; spoort de 
Commissie aan samen te werken met de 
producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

Or. en

Amendement 183
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de recente toename 18. is derhalve bezorgd over de nieuwe 
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van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals 
de VS, het VK, China en India, alsook door 
de EU, en benadrukt dat dit de snelle 
wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar 
brengt; spoort de Commissie aan samen te 
werken met de producerende landen om 
uitvoerbeperkingen snel weg te werken en 
het mechanisme voor uitvoervergunningen 
te vervangen door een verplichting tot 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
aan op tijdige en alomvattende toegang tot 
dergelijke gegevens;

toename van uitvoerbeperkingen voor 
vaccins door de belangrijkste producerende 
landen, zoals de VS, het VK, China en 
India, alsook door de EU, en benadrukt dat 
dit de snelle wereldwijde opschaling van 
de productiecapaciteit voor vaccins in 
gevaar brengt; spoort de Commissie aan 
samen te werken met de producerende 
landen om uitvoerbeperkingen snel weg te 
werken en het mechanisme voor 
uitvoervergunningen te vervangen door een 
verplichting tot transparantie en 
kennisgeving van uitvoer en invoer; dringt 
erop aan dat het tijdig en volledig toegang 
krijgt tot dergelijke gegevens;

Or. en

Amendement 184
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt de essentiële rol van 
overheidsmiddelen die farmaceutische 
bedrijven in staat stellen de risico’s 
binnen de hele vaccinwaardeketen te 
beperken door middel van financiering en 
omvangrijke subsidies voor onderzoek en 
ontwikkeling, alsook door middel van 
grootschalige aankoopovereenkomsten; 
onderstreept voorts de cruciale bijdragen 
die zijn geleverd door 
gezondheidswerkers, patiënten, herstelde 
COVID-19-patiënten en burgers die 
hebben deelgenomen aan klinische 
proeven en andere onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten met betrekking 
tot verschillende behandelingen en 
vaccins; is derhalve van mening dat de 
aan deze vaccins onderliggende 
innovaties niet mogen worden 
geprivatiseerd door middel van exclusieve 
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intellectuele-eigendomsrechten of mogen 
worden onderworpen aan belemmeringen 
met betrekking tot technologieoverdracht; 
betreurt in dit verband ten zeerste dat tot 
dusver geen van de farmaceutische 
bedrijven die dergelijke vaccins 
produceren, hun technologie, knowhow 
en onderzoeksresultaten hebben gedeeld 
met het multilaterale initiatief C-TAP 
(COVID-19 Technology Access Pool), en 
wijst daarmee op de ontoereikendheid van 
vrijwillige en door de industrie 
gecontroleerde benaderingen;

Or. en

Amendement 185
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. maakt zich ernstig zorgen over de 
toename van COVID-19-varianten; 
benadrukt dat het gebrek aan productie 
en distributie van vaccins in derde landen 
zou kunnen leiden tot een toename van 
verschillende nieuwe soorten varianten; 
benadrukt dat de Covax-faciliteit op dit 
moment niet toereikend is voor de 
distributie van vaccins aan de meest 
kwetsbaren; onderstreept dat de tijdige 
wereldwijde toegang tot vaccins het 
herstel en de veerkracht van de mondiale 
economie en de EU-economie ten goede 
kan komen;

Or. en

Amendement 186
Emmanouil Fragkos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit 
opzicht erg ingenomen met de op 
8 en 9 maart 2021 gehouden mondiale top 
over de toeleveringsketen en productie 
van COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

19. benadrukt dat de multilaterale 
inspanningen gericht moeten zijn op het 
opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht in de EU-lidstaten;

Or. el

Amendement 187
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 

19. benadrukt dat de multilaterale 
inspanningen gericht moeten zijn op het 
opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en het bevorderen van 
vrijwillige partnerschappen en 
overeenkomsten voor 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen, bijvoorbeeld in de vorm van 
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te schalen; een clearinghouse in het kader van een 
publiek-particuliere partnerschap waarin 
particuliere en overheidsactoren worden 
samengebracht om partnerschappen 
mogelijk te maken en op te schalen, 
knelpunten te monitoren en maatregelen 
te identificeren ten behoeve van de 
productie en inzet van vaccins;

Or. en

Amendement 188
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
urgente multilaterale inspanningen gericht 
moeten zijn op het snel en permanent 
opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en bindende 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; wijst in dit 
opzicht op de op 8 en 9 maart 2021 
gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
inrichting van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen; is van mening dat de EU met 
het oog daarop op WTO-niveau, als 
onderdeel van het initiatief “Gezondheid 
en handel” tijdens de 12e Ministeriële 
Conferentie, alsook tijdens de volgende 
algemene vergadering van de WHO, 
dringend multilaterale regelingen moet 
bevorderen, waaronder een verdrag 
inzake pandemieën; onderstreept dat 
dergelijke regelingen aan de ene kant een 
op behoeften en de vraagzijde gerichte 
benadering moeten omvatten die voorziet 
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in gezamenlijke financiering en mondiaal 
gecoördineerde aankoopovereenkomsten, 
en aan de andere kant een op de 
aanbodzijde gebaseerde geïntegreerde 
strategie voor het opschalen van de hele 
waardeketen op basis van open 
wetenschap, niet-exclusieve mondiale 
vrijwillige licentieverlening en bindende 
mechanismen voor 
technologieoverdrachten;

Or. en

Amendement 189
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Inma Rodríguez-Piñero, 
Udo Bullmann, Miroslav Číž

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op een eerlijke verdeling van vaccins 
over de wereld, het opvoeren van de 
mondiale productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen; roept op tot meer 
internationale inspanningen om de 
levering van vaccins aan Covax te 
bespoedigen;

Or. en
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Amendement 190
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

19. benadrukt dat de multilaterale 
inspanningen gericht moeten zijn op het 
opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit van COVID-19-
vaccins, waaronder in lage- en 
middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

Or. en

Amendement 191
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn dat voor 
iedereen toegankelijk moet zijn, en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
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de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

Or. fr

Amendement 192
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zouden moeten 
zijn en dat de multilaterale inspanningen 
gericht zouden moeten zijn op het 
opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

Or. en

Amendement 193
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 

19. benadrukt dat de vaccins tegen 
COVID-19 en de varianten daarvan een 
mondiaal collectief goed zijn en dat de 
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multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
technologieoverdracht, waaronder in lage- 
en middeninkomenslanden; is in dit opzicht 
erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

multilaterale inspanningen gericht moeten 
zijn op het opvoeren van de mondiale 
productiecapaciteit en 
licentieovereenkomsten, waaronder in 
lage- en middeninkomenslanden; is in dit 
opzicht erg ingenomen met de op 8 en 
9 maart 2021 gehouden mondiale top over 
de toeleveringsketen en productie van 
COVID-19-vaccins en roept op tot de 
vaststelling van structurele platformen om 
de vaccinproductie in meer landen snel op 
te schalen;

Or. en

Amendement 194
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat de EU 
unilateraal aan dit streven kan en moet 
bijdragen door te waarborgen dat 
toekomstige aankoopovereenkomsten, met 
name voor vaccins van de volgende 
generatie, op volledig transparante wijze 
bekend worden gemaakt en bindende 
bepalingen bevatten met betrekking tot 
niet-exclusieve mondiale 
licentieverlening, 
octrooigemeenschappen, knowhow, 
fabrieksgeheimen, door eigendomsrechten 
beschermde gegevens en 
technologieoverdrachten; wijst er voorts 
op dat, aangezien nieuwe varianten van 
COVID-19-virussen en andere zoönosen 
de komende jaren waarschijnlijk een 
regelmatig terugkerend verschijnsel 
zullen worden, het van dringend en 
cruciaal belang is het hele bedrijfsmodel 
en de publiek-private partnerschappen 
achter de ontwikkeling van de productie 
van mondiale collectieve goederen zoals 
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vaccins en andere essentiële 
gezondheidstechnologieën, structureel te 
heroverwegen;

Or. en

Amendement 195
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verwelkomt het initiatief van India 
en Zuid-Afrika, dat door bijna honderd 
landen wordt gesteund, om bij de WTO 
een tijdelijke ontheffing aan te vragen van 
de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom die van invloed zijn op de 
vervaardiging van COVID-19-vaccins;

Or. fr

Amendement 196
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is ingenomen met het Europees 
burgerinitiatief “Recht op behandeling”;

Or. en

Amendement 197
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen en problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen;

Or. en

Amendement 198
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
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handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie; roept de Commissie op de 
Trips+-verbintenissen in de 
handelsovereenkomsten van de EU 
opnieuw te bezien in het licht van de 
opgedane ervaring, en de werkzaamheden 
ter verhoging van de doeltreffendheid van 
de flexibiliteit inzake intellectuele-
eigendomsrechten, waaronder, maar niet 
beperkt tot, dwanglicenties, in de context 
van bilaterale onderhandelingen en 
dialoog te verbeteren;

Or. en

Amendement 199
Geert Bourgeois

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën;
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Or. en

Amendement 200
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verhelpen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; verzoekt de 
EU in dit verband het voorstel tot de 
tijdelijke opheffing van de Trips-
Overeenkomst te steunen en dringt aan op 
een constructieve dialoog over een 
dergelijk voorstel, en verzoekt de EU 
derhalve de Trips-Raad te verzoeken 
voorafgaand aan de 12e Ministeriële 
Conferentie van de WTO op tekst 
gebaseerde onderhandelingen te beginnen 
teneinde onverwijld de wereldwijde 
productiebeperkingen en 
voorraadtekorten te kunnen aanpakken 
en ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

Or. en

Amendement 201
Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een proactieve en 
constructieve dialoog over een tijdelijke 
opheffing van de Overeenkomst van de 
WTO inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom (de Trips-
Overeenkomst) om ervoor te zorgen dat 
landen niet worden gesanctioneerd voor 
COVID-19-gerelateerde octrooi-inbreuken 
tijdens de pandemie; onderstreept de 
inspanningen van de directeur-generaal 
van de WTO om de leden te betrekken bij 
de discussie over initiatieven op het gebied 
van handel en gezondheid;

Or. en

Amendement 202
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen en problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen; erkent de 
cruciale rol van het bestaande kader voor 
intellectuele eigendom bij het mogelijk 
maken van een ongekend hoge snelheid 
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verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

bij de ontwikkeling van vaccins en 
behandelingen voor COVID-19 en bij het 
vergemakkelijken van de brede 
samenwerking tussen overheden, 
onderzoeksinstellingen en farmaceutische 
bedrijven;

Or. en

Amendement 203
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in 
grondstoffen, essentiële gezondheids- en 
medische producten te vergemakkelijken, 
tekorten aan gekwalificeerd en ervaren 
personeel te verminderen, problemen met 
de toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om bij 
te dragen tot de vergroting van de 
industriële capaciteit voor de bescherming 
van vaccins;

Or. en

Amendement 204
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen, problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen en het 
mondiale kader voor intellectuele-
eigendomsrechten te herzien met het oog 
op toekomstige pandemieën; dringt in dit 
verband aan op een constructieve dialoog 
over een tijdelijke opheffing van de 
Overeenkomst van de WTO inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) om 
ervoor te zorgen dat landen niet worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-
gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

20. benadrukt dat het internationale 
handelsbeleid hierbij een proactieve rol 
moet spelen door de handel in grondstoffen 
te vergemakkelijken, tekorten aan 
gekwalificeerd en ervaren personeel te 
verminderen en problemen met de 
toeleveringsketen op te lossen; wijst er in 
dit verband op dat er geen concreet bewijs 
is geleverd waaruit blijkt dat intellectuele-
eigendomsrechten een belemmering 
vormen voor de bestrijding van COVID-
19; is van mening dat een tijdelijke 
opheffing van de Overeenkomst van de 
WTO inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom (de Trips-
Overeenkomst) de productie van vaccins 
en overdracht van technologie/knowhow 
niet zal bevorderen, en dat het 
destabiliseren van het multilaterale 
wetgevingskader voor intellectuele 
eigendom, dat momenteel in bescherming 
en stimulansen voorziet, de paraatheid 
van de EU bij mutaties en toekomstige 
pandemieën zal ondermijnen; merkt op 
dat de MOL’s reeds zijn vrijgesteld van 
een groot deel van de aanzienlijke TRIPS-
verplichtingen;

Or. en

Amendement 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat het huidige 
voorstel voor een verordening betreffende 
een grotere rol van het Europees 
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Geneesmiddelenbureau inzake 
crisisparaatheid en -beheersing op het 
gebied van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen (2020/0321 (COD)) een 
belangrijke stap richting het realiseren 
van voldoende veerkracht in Europese 
gezondheidsgerelateerde 
toeleveringsketens is, met name om te 
waarborgen dat de toeleveringsketens die 
bij een gezondheidscrisis een essentiële 
rol vervullen (d.w.z. medische producten, 
voedsel, ICT-goederen en -diensten) 
beschikbaar en functioneel blijven;

Or. en

Amendement 206
Geert Bourgeois

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat onderzoekers en 
de industrie grote inspanningen hebben 
geleverd voor de ontwikkeling van nieuwe 
diagnoses, behandelingen en vaccins voor 
COVID-19; is in dit verband van mening 
dat de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (de Trips-Overeenkomst) in de 
benodigde flexibiliteit met betrekking tot 
intellectuele-eigendomsrechten voorziet 
en geen echte belemmering vormt wat 
betreft de toegang tot aan COVID-19 
gerelateerde technologieën;

Or. en

Amendement 207
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
geopolitieke concurrentie en spanningen 
als gevolg van de COVID-19-uitbraak zijn 
toegenomen; benadrukt dat de Europese 
Unie haar plaats in deze nieuwe 
geopolitieke omgeving nog moet vinden 
en is van mening dat de mondiale 
pandemie bevestigt dat er behoefte is aan 
een krachtiger en doeltreffender beleid op 
het gebied van internationale handel en 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 208
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU 
ten zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties in kaart te 
brengen en een routekaart op te stellen om 
het concept “open strategische autonomie” 
ten uitvoer te leggen; herinnert eraan dat 
meer dan de helft van de 
energiebehoeften van de EU wordt gedekt 
door netto-invoer, voornamelijk uit 
Rusland, en dat deze grote 
energieafhankelijkheid een uitdaging 
vormt voor de open strategische 
autonomie, die ons dwingt de 
energietransitie te versnellen; benadrukt 
dat onze marktmacht, onze waarden en 
onze gehechtheid aan samenwerking, 
billijkheid en op regels gebaseerde handel 
de basis voor onze openheid moeten 
vormen; raadt de EU ten zeerste aan om te 
streven naar partnerschappen met 
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gelijkgestemde partners; benadrukt echter 
dat wanneer samenwerking niet mogelijk 
is, de EU haar belangen moet behartigen 
door middel van autonome maatregelen om 
onze waarden te beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden; is van 
mening dat het sluiten van plurilaterale 
handelsovereenkomsten met een beperkt 
aantal partners, gericht op strategische 
kwesties, zoals de levering van 
halfgeleiders en andere strategische 
componenten of de circulaire economie, 
een betere en concretere manier zou zijn 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen, alsook 
draagvlak bij het maatschappelijk 
middenveld zou creëren;

Or. en

Amendement 209
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
herinnert aan het geopolitieke belang van 
een krachtig, gediversifieerd en 
veerkrachtig EU-handelsbeleid; benadrukt 
dat de marktmacht van de EU, haar 
waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar nieuwe 
partnerschappen en het verstevigen van 
bestaande partnerschappen met 
gelijkgestemde partners; spoort de 
Commissie in dit verband aan werk te 
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handelspraktijken te bestrijden; maken van lopende bilaterale 
onderhandelingen met internationale 
partners en deze af te ronden; benadrukt 
echter dat wanneer samenwerking niet 
mogelijk is, de EU haar belangen moet 
behartigen door middel van autonome 
maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

Or. en

Amendement 210
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato, 
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen, en 
ervoor te zorgen dat alle zachte en harde 
opties op tafel liggen, zelfs de 
genuanceerde dreigementen; benadrukt 
dat de marktmacht van de EU, haar 
waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid, wederkerigheid 
en op regels gebaseerde handel de basis 
voor deze openheid moeten vormen; spoort 
de EU ten zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

Or. en



PE691.343v01-00 148/192 AM\1229172NL.docx

NL

Amendement 211
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te 
stellen om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

21. verzoekt de Commissie om 
kwetsbare toeleveringsketens in kaart te 
brengen en mogelijke acties te bepalen, 
alsook een routekaart om het concept 
“open strategische autonomie” ten uitvoer 
te leggen; benadrukt dat de marktmacht 
van de EU, haar waarden en haar 
gehechtheid aan samenwerking, billijkheid 
en op regels gebaseerde handel de basis 
voor deze openheid moeten vormen; spoort 
de EU ten zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

Or. en

Amendement 212
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
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gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden 
overeenkomstig het internationaal recht;

Or. en

Amendement 213
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel de basis voor deze 
openheid moeten vormen; spoort de EU ten 
zeerste aan om te streven naar 
partnerschappen met gelijkgestemde 
partners; benadrukt echter dat wanneer 
samenwerking niet mogelijk is, de EU haar 
belangen moet behartigen door middel van 
autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

21. verzoekt de Commissie om 
concrete en specifieke acties te 
ondernemen en een routekaart op te stellen 
om het concept “open strategische 
autonomie” ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat de marktmacht van de EU, 
haar waarden en haar gehechtheid aan 
internationaal recht, samenwerking, 
billijkheid en op regels gebaseerde handel 
de basis voor deze openheid moeten 
vormen; spoort de EU ten zeerste aan om 
te streven naar partnerschappen met 
gelijkgestemde partners; benadrukt echter 
dat wanneer samenwerking niet mogelijk 
is, de EU haar belangen moet behartigen 
door middel van autonome maatregelen om 
haar waarden te beschermen en oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden;

Or. el

Amendement 214
Carles Puigdemont i Casamajó
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 215
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
door te gaan met de oprichting van het 
multilateraal investeringsgerecht, 
voortbouwend op de aanpak van de EU 
met betrekking tot haar bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten, ten volle 
gebruik te maken van haar prerogatief op 
EU-niveau met betrekking tot 
investeringsovereenkomsten, en de 
lidstaten te ondersteunen bij de invoering 
van doeltreffende screeningmechanismen 
voor buitenlandse directe investeringen;

Or. en
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Amendement 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 217
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. spoort de Commissie aan een 
doeltreffende “diplomatie inzake vaccins 
en medische benodigdheden” te voeren 
ten behoeve van landen die daar slechts in 
beperkte mate toegang toe hebben, en op 
effectieve wijze te streven naar het 
vergroten van het mondiale aanzien en de 
diplomatieke zichtbaarheid van de EU op 
dit gebied, aangezien erkenning van de 
voortrekkersrol van de EU haar 
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internationale geloofwaardigheid ten 
goede zal komen;

Or. en

Amendement 218
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. is van mening dat het 
aanpakken van internationale kwesties als 
gevolg van, maar niet beperkt tot, de 
COVID-19-pandemie, op multilateraal 
niveau moet plaatsvinden en verdere 
samenwerking door de Europese Unie en 
de lidstaten als “Team Europa” vereist;

Or. en

Amendement 219
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op 
duurzame ontwikkeling, en spoort de 
Commissie aan om alles in het werk te 
stellen om een agenda voor duurzame 
ontwikkeling uit te voeren; wijst erop dat 
het belangrijk is werk te maken van het 

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie legt op 
strategische autonomie, economisch 
herstel en het aanpakken van 
concurrentieverstorende subsidies;



AM\1229172NL.docx 153/192 PE691.343v01-00

NL

WTO-initiatief inzake handel en klimaat;

Or. en

Amendement 220
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van alle functies binnen de 
WTO; is het eens met de nadruk die de 
Commissie in haar versie van de WTO-
hervorming legt op economisch herstel, 
digitale handel, oneerlijke 
overheidssubsidies en duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om haar 
agenda uit te voeren; wijst erop dat het 
belangrijk is werk te maken van het WTO-
initiatief inzake handel en klimaat;

Or. en

Amendement 221
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 



PE691.343v01-00 154/192 AM\1229172NL.docx

NL

dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat; spoort de 
Commissie aan te overwegen 
deskundigheid op het gebied van handel 
en klimaat op te nemen in het kader van 
geschillen die voortvloeien uit conflicten 
tussen verbintenissen inzake handel en 
uitzonderingen met betrekking tot 
milieubescherming; verzoekt de 
Commissie met klem werk te maken van 
dat voorstel in het kader van haar WTO-
initiatief inzake klimaat en handel;

Or. en

Amendement 222
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren, met inbegrip van doelstellingen 
inzake gender, mensenrechten en 
arbeidsnormen; wijst erop dat het 
belangrijk is werk te maken van het WTO-
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initiatief inzake handel en klimaat en te 
zorgen voor de snelle aansluiting van de 
WTO en andere organisaties van het 
multilateraal stelsel zoals de WHO;

Or. en

Amendement 223
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

22. neemt nota van het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

Or. fr

Amendement 224
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
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hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren, onder andere door de 
onderhandelingen over visserijsubsidies 
af te ronden; wijst erop dat het belangrijk 
is werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat, alsook van de 
onderhandelingen inzake e-handel; is 
verheugd over de aanpak van de nieuwe 
directeur-generaal van de WTO en 
verwacht dat de Commissie haar 
nadrukkelijk zal steunen om de 
organisatie een nieuwe impuls te geven, 
zodat deze organisatie de uitdagingen kan 
aangaan waarmee het multilaterale 
handelsstelsel momenteel wordt 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 225
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
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inzake handel en klimaat; inzake handel, technologie en klimaat, en 
vooruitgang te boeken met betrekking tot 
de plurilaterale onderhandelingen inzake 
e-handel en investeringsbevordering;

Or. en

Amendement 226
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat; beklemtoont het 
belang van een doeltreffende 
geschillenbeslechting om stabiliteit en 
voorspelbaarheid in het multilaterale 
handelsstelsel tot stand te brengen en de 
noodzaak om in samenwerking met de 
Verenigde Staten een oplossing te vinden 
voor de huidige situatie van de 
Beroepsinstantie, teneinde deze weer 
operationeel te maken en er op die manier 
voor te zorgen dat handelsgeschillen naar 
behoren kunnen worden opgelost;

Or. en

Amendement 227
Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel en klimaat;

22. is verheugd over het feit dat in de 
evaluatie van het handelsbeleid het 
multilateralisme opnieuw is bevestigd en 
dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan 
voor een noodzakelijke diepgaande 
hervorming van de WTO; is het eens met 
de nadruk die de Commissie in haar versie 
van de WTO-hervorming legt op duurzame 
ontwikkeling, en spoort de Commissie aan 
om alles in het werk te stellen om een 
agenda voor duurzame ontwikkeling uit te 
voeren; wijst erop dat het belangrijk is 
werk te maken van het WTO-initiatief 
inzake handel, klimaat en gezondheid; 
herhaalt zijn steun voor de overeenkomst 
inzake milieugoederen; roept alle 
regeringen op bij de 12e Ministeriële 
Conferentie van de WTO regels vast te 
stellen voor een verbod op subsidies die de 
duurzaamheid van de visserij in gevaar 
brengen;

Or. en

Amendement 228
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken 
die het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
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Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

Or. fr

Amendement 229
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken 
die het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst er met name 
op dat concurrentieverstoringen die het 
gevolg zijn van subsidies voor de industrie 
en staatsbedrijven in staatskapitalistische 
stelsels, moeten worden aangepakt; 
verzoekt de Commissie met voorstellen te 
komen voor het in kaart brengen en 
onderscheiden van verschillende 
categorieën subsidies naar analogie van 
het stoplichtsysteem (rood, oranje en 
groen), waarbij subsidies ter 
ondersteuning van legitieme publieke 
doeleinden onder de groene categorie 
vallen; verzoekt de Commissie om actief 
een oplossing te zoeken voor de 
discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het niveau van de 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
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de WTO;

Or. en

Amendement 230
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; steunt het 
voorstel van de Commissie om 
onderhandelingen met gelijkgestemde 
partners te starten inzake een plurilaterale 
overeenkomst betreffende 
mededingingsneutraliteit; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

Or. en

Amendement 231
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven, met name in 
China; verzoekt de Commissie om actief 
een oplossing te zoeken voor de 
discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap en trans-Atlantische 
samenwerking van cruciaal belang zijn 
voor het welslagen van een zinvolle 
hervorming van de WTO;

Or. en

Amendement 232
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
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verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO;

verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
de WTO; acht het van essentieel belang 
dat bij de volgende Ministeriële 
Conferentie van de WTO een debat 
plaatsvindt over intellectuele-
eigendomsrechten, de rol van de 
internationale handel bij het beschermen 
van de wereld tegen 
gezondheidsbedreigingen, en de 
sanctieregeling die moet voorkomen dat 
overtredingen van de regels inzake 
internationale handel door bepaalde 
leden, voor rekening komen van sectoren 
die niet verantwoordelijk zijn voor de niet-
naleving;

Or. en

Amendement 233
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 

23. benadrukt dat het met het oog op 
een grondige hervorming van de 
organisatie van essentieel belang is de 
onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen; wijst met name 
op de noodzaak om 
concurrentieverstoringen aan te pakken die 
het gevolg zijn van subsidies voor de 
industrie en staatsbedrijven; verzoekt de 
Commissie om actief een oplossing te 
zoeken voor de discrepantie tussen het 
ontwikkelingsniveau en het aantal 
verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van 
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de WTO; de WTO; verzoekt de Commissie zich te 
blijven inzetten voor plurilaterale 
onderhandelingen als stap richting 
multilaterale overeenkomsten;

Or. en

Amendement 234
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat de EU, teneinde 
de onderhandelingsfunctie van de WTO 
nieuw leven in te blazen, met 
gelijkgestemde partners moet 
samenwerken om een gemeenschappelijke 
basis te vinden voor de hervorming van de 
WTO in de ruimste zin van het woord; 
benadrukt dat er speciale aandacht moet 
uitgaan naar de ontwikkelingslanden en 
hun specifieke behoeften met betrekking 
tot economische groei, duurzame 
ontwikkeling en de hervorming van de 
WTO; bevestigt opnieuw dat voor een 
betekenisvolle vooruitgang bij de 
hervorming van de WTO een brede 
consensus en coalities van gelijkgestemde 
partners nodig zijn;

Or. en

Amendement 235
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. is het eens met de suggestie in de 
evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen;

24. is het eens met de suggestie in de 
evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat de herinvoering van nieuwe 
handelstarieven gevolgen zou hebben 
voor de handel en wereldeconomie op een 
moment dat we het herstel na COVID-19 
willen maximaliseren;

Or. en

Amendement 236
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is het eens met de suggestie in de 
evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen;

24. is het eens met de suggestie in de 
evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en de inspanningen 
moet coördineren op zijn weg naar 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige G20-leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen;

Or. en

Amendement 237
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is het eens met de suggestie in de 24. is het eens met de suggestie in de 
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evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen;

evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
de samenwerking inzake 
koolstofneutraliteit en andere aspecten 
van de Green Deal moet versterken; 
benadrukt echter dat deze aanpak alleen 
doeltreffend kan zijn als sommige G20-
leden hun emissiereductieverbintenissen 
verhogen;

Or. en

Amendement 238
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is het eens met de suggestie in de 
evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen;

24. is het eens met de suggestie in de 
evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen; is 
in dat verband van mening dat de 
betrekkingen met Rusland en de mate 
waarin het door de ene partij gevoerde 
beleid de strategische belangen van de 
andere partij op lange termijn kan 
beïnvloeden, moeten worden herzien;

Or. el

Amendement 239
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is het eens met de suggestie in de 24. is het eens met de suggestie in de 
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evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen;

evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 
moet samenwerken en een leidende rol 
moet spelen bij het bereiken van 
wereldwijde koolstofneutraliteit; benadrukt 
echter dat deze aanpak alleen doeltreffend 
kan zijn als sommige leden hun 
emissiereductieverbintenissen verhogen; 
roept de Commissie op te zorgen voor een 
doeltreffend mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens;

Or. en

Amendement 240
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

Or. en
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Amendement 241
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; steunt de opschorting van de 
subsidies voor Airbus/Boeing en dringt 
erop aan deze kwestie voor eens en altijd 
op te lossen; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor bedrijven, te blijven streven 
naar overeenkomsten inzake 
conformiteitsbeoordeling en de 
afschaffing van tarieven voor industriële 
goederen, overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze technologie- en 
milieunormen, en om op elkaars ervaringen 
voort te bouwen om deze normen 
wereldwijd te bevorderen; dringt aan op 
gezamenlijke inspanningen om de 
pandemie te boven te komen, het 
economisch herstel te versnellen en de 
handel in essentiële medische goederen te 
vergemakkelijken; herhaalt dat we moeten 
samenwerken om een zinvolle hervorming 
van de WTO te verwezenlijken en 
gemeenschappelijke oplossingen te vinden 
voor gemeenschappelijke problemen;

Or. en

Amendement 242
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
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trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; erkent tegelijkertijd dat er nog 
altijd sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; roept beide partijen op de 
bilaterale handelsgeschillen tot een 
oplossing te brengen; spoort de VS aan de 
tarieven op aluminium en staal uit hoofde 
van afdeling 232 van de Amerikaanse 
Trade Expansion Act op te heffen; dringt 
aan op gezamenlijke inspanningen om 
werknemers en lonen een centrale plaats 
binnen het handelsbeleid te geven, de 
pandemie te boven te komen, het 
economisch herstel te versnellen en de 
handel in essentiële medische goederen te 
vergemakkelijken; herhaalt dat we moeten 
samenwerken om een zinvolle hervorming 
van de WTO te verwezenlijken en 
opnieuw een goed functionerende 
Beroepsinstantie in te stellen; spoort beide 
partijen aan zich aan de WTO-
verbintenissen in het kader van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten te houden en 
gemeenschappelijke oplossingen te vinden 
voor gemeenschappelijke problemen, maar 
onderstreept dat de EU indien nodig 
autonoom moet kunnen optreden;

Or. en

Amendement 243
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden en doelstellingen; spoort de 
Commissie en de regering van de VS aan 
om nauw samen te werken teneinde een 
oplossing te vinden voor lopende trans-
Atlantische handelsgeschillen, zoals het 
Boeing-Airbus-conflict, heffingen op 
digitale diensten of tarieven op staal en 
aluminium, en samen te werken in het 
kader van de Trans-Atlantische Handels- 
en Technologieraad, alsook in het kader 
van een nieuwe ambitieuze en 
alomvattende handelsovereenkomst; stelt 
vast dat voor het vergroten van de 
markttoegang voor EU-bedrijven, het van 
belang is te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken met betrekking tot het 
stelsel voor geschillenbeslechting van de 
WTO;

Or. en

Amendement 244
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden en spoort zowel de Commissie als 
de regering van de VS aan om nauw samen 
te werken teneinde te zorgen voor een 
gelijk speelveld en overeenstemming te 
bereiken over ambitieuze sociale en 
milieunormen, en om op elkaars ervaringen 
voort te bouwen om deze normen 
doeltreffender te handhaven; roept de 
Commissie in dit verband op handel en 
klimaat en daarmee samenhangende 
hervormingen centraal te stellen in de 
trans-Atlantische betrekkingen, en neemt 
nota van het hoge ambitieniveau van de 
nieuwe regering van de VS in dit opzicht, 
dat ook gebaseerd is op nieuwe 
benaderingen zoals die welke zijn 
geïntroduceerd door de Overeenkomst 
tussen de Verenigde Staten van Amerika, 
Mexico en Canada (USMCA); dringt aan 
op gezamenlijke inspanningen om uit de 
pandemie te komen, het economisch 
herstel te versnellen en de handel in 
essentiële medische goederen te 
vergemakkelijken; herhaalt dat we moeten 
samenwerken om een zinvolle hervorming 
van de WTO te verwezenlijken en 
gemeenschappelijke oplossingen te vinden 
voor gemeenschappelijke problemen;

Or. en

Amendement 245
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 25. steunt een nieuwe, 
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trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

toekomstgerichte, brede trans-Atlantische 
agenda, waarin impulsen en prioriteit 
worden gegeven aan de ontwikkeling van 
EU-betrekkingen met heel Noord- en 
Zuid-Amerika op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden, met als doel een tegenwicht te 
bieden voor de ontwikkeling van 
economische en handelssamenwerking in 
het Stille Oceaangebied en met het oog op 
het verwezenlijken van een zinvolle 
hervorming van de WTO en het vinden 
van gemeenschappelijke oplossingen voor 
gemeenschappelijke problemen; spoort de 
nieuwe regering van de VS in de nieuwe 
politieke context aan om nauw samen te 
werken met de EU-instellingen teneinde te 
zorgen voor een gelijk speelveld en 
overeenstemming te bereiken over 
ambitieuze sociale, arbeids- en 
milieunormen, en om op elkaars ervaringen 
voort te bouwen om deze normen 
doeltreffender te handhaven; dringt aan op 
gezamenlijke inspanningen om uit de 
pandemie te komen, het economisch 
herstel te versnellen en de handel in 
vaccins en essentiële medische goederen te 
vergemakkelijken

Or. en

Amendement 246
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
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en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; beschouwt de intrekking van 
de extraterritoriale sancties van de VS 
tegen de Europese Unie als een 
noodzakelijke voorwaarde voor elke vorm 
van commerciële samenwerking; dringt 
aan op gezamenlijke inspanningen om de 
pandemie te boven te komen, het 
economisch herstel te versnellen en de 
handel in essentiële medische goederen te 
vergemakkelijken; herhaalt dat we moeten 
samenwerken om een zinvolle hervorming 
van de WTO te verwezenlijken en 
gemeenschappelijke oplossingen te vinden 
voor gemeenschappelijke problemen;

Or. fr

Amendement 247
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
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oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen; steunt de 
mededeling van de Commissie getiteld 
“Een nieuwe EU/VS-agenda voor 
wereldwijde verandering” en dringt aan 
op de snelle oprichting van een nieuwe 
Handels- en Technologieraad tussen de 
EU en de VS;

Or. en

Amendement 248
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen; benadrukt 
het belang van het bereiken van een 
Consensusverklaring van Genève en de 
noodzaak dat internationale organisaties 
samenwerken om de mondiale 
uitdagingen het hoofd te bieden;

Or. en
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Amendement 249
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte 
trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde 
waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te 
werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken 
over ambitieuze sociale en milieunormen, 
en om op elkaars ervaringen voort te 
bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te 
versnellen en de handel in essentiële 
medische goederen te vergemakkelijken; 
herhaalt dat we moeten samenwerken om 
een zinvolle hervorming van de WTO te 
verwezenlijken en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor 
gemeenschappelijke problemen; dringt aan 
op een nauwe samenwerking tussen de 
EU en de VS met betrekking tot 
opkomende en revolutionaire 
technologieën, onder meer waar het 
gemeenschappelijke invoer- en 
uitvoerbeperkingen ten aanzien van 
autoritaire staten betreft;

Or. en

Amendement 250
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
aanstaande ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China vergezeld moet gaan van 
belangrijke vorderingen bij de uitwerking 
van passende en doeltreffende autonome 
maatregelen die moeten worden ingezet 
om marktverstorende praktijken tegen te 
gaan of strategische EU-belangen te 
verdedigen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; onderstreept dat het 
Parlement de overeenkomst, met inbegrip 
van de bepalingen inzake duurzame 
ontwikkeling, zorgvuldig zal bestuderen 
en herinnert de Commissie eraan dat het 
Parlement rekening zal houden met de 
mensenrechtensituatie in China, ook in 
Hongkong, wanneer het gevraagd wordt 
de investeringsovereenkomst goed te 
keuren; betreurt ten zeerste de 
onaanvaardbare escalatie door China 
door sancties op te leggen aan gekozen 
leden van het Europees Parlement en de 
instellingen van de Europese Unie, 
aangezien dit het vertrouwen verder 
ondermijnt en de bilaterale samenwerking 
belemmert;

Or. en

Amendement 251
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
namens de ECR-Fractie



PE691.343v01-00 176/192 AM\1229172NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China, dat in 2020 de 
belangrijkste handelspartner van de EU 
werd waar het de handel in goederen 
betreft; is er vast van overtuigd dat de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen die beide partijen ten 
goede komt; benadrukt dat de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China tot doel heeft de markttoegang voor 
investeerders te vergroten en regels vast te 
stellen die het speelveld voor Europese 
bedrijven in China moeten verbeteren; 
onderstreept dat het ratificatieproces van 
de brede investeringsovereenkomst tussen 
de EU en China niet los kan worden 
gezien van de veranderende dynamiek van 
de bredere betrekkingen tussen de EU en 
China, en alleen van start kan gaan als de 
EU beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

Or. en

Amendement 252
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; onderstreept dat China 
sancties heeft opgelegd aan leden van het 
Europees Parlement en enkele entiteiten 
ervan, waardoor de ratificatie van de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China op dit moment ondenkbaar 
is; eist dat de Commissie werk maakt van 
de investeringsovereenkomst met Taiwan 
en zich blijft inzetten voor een 
betekenisvolle samenwerking op het 
gebied van handels- en 
investeringsbetrekkingen;

Or. en

Amendement 253
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
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ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China van start moet gaan nadat beide 
partijen overeenstemming hebben bereikt 
over een routekaart met een tijdschema 
teneinde hun verbintenissen in de 
overeenkomst na te komen; roept de Unie 
op om vóór de inwerkingtreding van de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China haar gemoderniseerd 
wetgevingspakket ter begeleiding van het 
EU-handelsbeleid op te stellen, met 
inbegrip van wetgeving inzake 
zorgvuldigheidsvereisten teneinde te 
voorkomen dat producten die zijn 
vervaardigd met behulp van dwangarbeid 
in de EU in de handel kunnen worden 
gebracht, alsook een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming te creëren en een 
werkend sanctiemechanisme op het gebied 
van de mensenrechten in te stellen; eist dat 
de Commissie werk maakt van een 
investerings- en 
markttoegangsovereenkomst met Taiwan 
zodra de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China van kracht is 
geworden;

Or. en

Amendement 254
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Raphaël 
Glucksmann, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
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China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de benodigde autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; onderstreept dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China pas van start kan gaan wanneer 
de Chinese sancties tegen de leden van het 
Europees Parlement zijn opgeheven; eist 
dat de Commissie werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

Or. en

Amendement 255
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China pas van start kan gaan als de 
Chinese sancties tegen onze Europese 
collega-parlementsleden volledig zijn 
ingetrokken, en alleen van start kan gaan 
als de EU beschikt over de vereiste 
autonome maatregelen, waaronder een 
verbod op producten die zijn vervaardigd 
met behulp van dwangarbeid, een 
verbeterde toolbox voor 
handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
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investeringsovereenkomst met Taiwan;

Or. fr

Amendement 256
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan en 
vóór het eind van 2021 van start gaat met 
de effectbeoordeling, de openbare 
raadpleging en het verkennend onderzoek 
met Taiwan;

Or. en

Amendement 257
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. is zich bewust van het belang van 
de veelzijdige handelsbetrekkingen van de 
EU met China; is er vast van overtuigd dat 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie 
werk maakt van de 
investeringsovereenkomst met Taiwan;

26. is zich bewust van het belang van 
de handelsbetrekkingen van de EU met 
China; is er vast van overtuigd dat de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China een evenwichtigere en wederkerige 
aanpak vereisen; benadrukt dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China alleen van start kan gaan als de EU 
beschikt over de vereiste autonome 
maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp 
van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend 
sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; wijst er echter op dat het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China pas van start kan gaan nadat 
China zijn sancties tegen de leden van het 
Europees Parlement en EP-organen heeft 
opgeheven; eist dat de Commissie werk 
maakt van de investeringsovereenkomst 
met Taiwan;

Or. en

Amendement 258
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept de cruciale 
meerwaarde van het aangaan van 
geconsolideerde economische en 
handelsbetrekkingen met de ruimere regio 
Azië/Stille Oceaan, waarbij het concept 
van open strategische autonomie gestalte 
krijgt via een diversificatie van de 
toeleveringsketens van de EU; benadrukt 
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het strategisch belang van het bevorderen 
van de vaststelling van normen met 
betrekking tot regionale en mondiale 
handel en investeringen, en herinnert 
eraan dat het normatieve speelveld een 
domein betreft waar de EU haar invloed 
moet doen gelden overeenkomstig haar 
geo-economische ambities;

Or. en

Amendement 259
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 260
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de EU-lidstaten en 
kandidaat-lidstaten ertoe op te overwegen 
af te zien van het format van 17+1, dat 
afbreuk kan doen aan een eensgezind 
optreden en de eenheid van de Europese 
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Unie, en pleit ervoor in plaats daarvan 
een gemeenschappelijk en verenigd EU-
beleid ten aanzien van China te hanteren;

Or. en

Amendement 261
Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat er grote 
mogelijkheden bestaan om de Europees-
Indiase betrekkingen op alle niveaus, en 
met name op handelsgebied, te 
intensiveren;

Or. el

Amendement 262
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. spoort de Commissie aan werk te 
maken van de investeringsovereenkomst 
met Taiwan en de nodige maatregelen te 
treffen voor het uitvoeren van een 
verkennend onderzoek, een 
effectbeoordeling en een openbare 
raadpleging; herhaalt het belang van de 
bilaterale structurele dialoog, onder meer 
over kwesties die samenhangen met 
multilateralisme en de WTO, technologie 
en volksgezondheid, evenals over cruciale 
samenwerking op het gebied van 
essentiële goederen, zoals halfgeleiders;
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Or. en

Amendement 263
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 264
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika;

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië en India; roept alle EU-
instellingen op om in het kader van onze 
handels- en ontwikkelingssamenwerking 
een hogere prioriteit te blijven toekennen 
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aan het tot stand brengen van meer 
veerkracht ten overstaan van pandemieën 
en noodsituaties op gezondheidsgebied;

Or. en

Amendement 265
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika;

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
benadrukt dat het van belang is de landen 
van het Oostelijk Partnerschap op een 
doeltreffende, duurzame en constructieve 
manier te benaderen, de bestaande diepe 
en brede vrijhandelsovereenkomsten 
(DCFTA’s) te consolideren en wederzijds 
voordelige economische samenwerking tot 
stand te brengen met deze actoren die van 
groot geopolitiek belang zijn voor de 
strategische agenda van de EU; wijst 
nogmaals op het belang van een strategisch 
en duurzaam partnerschap met Zuidoost-
Azië, India en Latijns-Amerika;

Or. en

Amendement 266
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika;

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
merkt niettemin op dat, rekening houdend 
met de recente oorlog tussen Armenië en 
Azerbeidzjan en de massale schendingen 
van mensenrechten in Belarus, de 
Commissie haar strategie inzake het 
Oostelijk Partnerschap moet herzien 
totdat de situatie in Belarus en tussen 
Armenië en Azerbeidzjan verandert; wijst 
nogmaals op het belang van een strategisch 
en duurzaam partnerschap met Zuidoost-
Azië, India en Latijns-Amerika;

Or. en

Amendement 267
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika;

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
benadrukt dat veel meer aandacht moet 
worden besteed aan de regio Azië/Stille 
Oceaan – in de nabije toekomst het 
belangrijkste deel van de wereld in termen 
van economische groei – en dringt aan op 
een alomvattende en ambitieuze strategie 
voor de Indo-Pacifische regio; wijst 
nogmaals op het belang van een strategisch 
en duurzaam partnerschap met Latijns-
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Amerika;

Or. en

Amendement 268
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika;

27. is ingenomen met de verbintenissen 
in de evaluatie van het handelsbeleid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap en dringt aan op 
concrete maatregelen om de betrekkingen 
van de EU met deze partners te verdiepen, 
onder meer op het gebied van energie; 
wijst nogmaals op het belang van een 
strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika;

Or. en

Amendement 269
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept het belang van de 
betrekkingen tussen Afrika en de EU en 
het bevorderen van een nauwe politieke 
en economische samenwerking tussen 
deze werelddelen; benadrukt het belang 
van een solide partnerschap met het 
Afrikaans continent, op basis van 
wederkerigheid, gelijkheid en gedeelde 
belangen; onderstreept dat er 
verschillende instrumenten met 
betrekking tot het handelsbeleid 
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voorhanden zijn om de inspanningen van 
de Commissie in dit kader aan te vullen; 
verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor een inclusief handelsbeleid met 
Afrika en de duurzame ontwikkeling, 
economische groei en veerkracht te 
bevorderen, rekening houdend met het 
wijd uiteenlopende niveau van 
economische ontwikkeling op dit 
continent;

Or. en

Amendement 270
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. roept de EU op lessen te trekken 
uit haar ervaring met de COVID-19-
pandemie teneinde beter inzicht te krijgen 
in wat het betekent een geopolitieke actor 
te zijn in een mondiale omgeving waar de 
spanningen almaar oplopen, en 
benadrukt het belang van strategische 
toekomstplanning om beter voorbereid en 
veerkrachtiger het tijdperk na de COVID-
19-pandemie in te gaan en toekomstige 
schokken en gezondheidscrises beter te 
kunnen opvangen, onder meer waar het 
de opkomst van nieuwe virusmutaties en 
toekomstige pandemieën betreft, met als 
doel toekomstbestendige strategieën en 
responsmaatregelen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 271
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
het belang van een nieuw partnerschap 
met het Afrikaanse continent heeft 
onderstreept; onderstreept in dit verband 
dat er een antwoord moet worden 
gevonden op de kwestie inzake 
schuldvermindering en 
schuldkwijtschelding; onderstreept dat bij 
schuldgerelateerde initiatieven ook 
particuliere schuldeisers moeten worden 
betrokken; benadrukt dat in de 
Afrikaanse landen beleidsruimte moet 
worden gecreëerd voor de succesvolle 
uitvoering van beleidsmaatregelen op het 
gebied van gezondheid;

Or. en

Amendement 272
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en
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Amendement 273
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. wijst op de verbintenis ten aanzien 
van ons partnerschap met Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied, en op 
onze handelsbetrekkingen met de regio; 
uit zijn bezorgdheid over de gevolgen van 
COVID-19 voor de duurzame 
ontwikkeling en economische veerkracht 
van het continent; herhaalt dat de 
pandemie vrouwen in Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied zwaar heeft 
getroffen; verzoekt de Commissie een 
structurele dialoog te onderhouden met 
onze partners in Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied; verzoekt de Commissie 
de landen en gebieden overzee erbij te 
betrekken en rekening te houden met hun 
specifieke handelsbehoeften en 
betrekkingen met de EU;

Or. en

Amendement 274
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. beklemtoont dat de EU de 
diversificatie van de waardeketens in 
Afrika actief moet steunen;

Or. en
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Amendement 275
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. onderstreept dat Azië een 
economische ontwikkeling doormaakt en 
momenteel een belangrijke rol binnen de 
mondiale economie vervult, met name 
waar het de invoer van goederen in 
Europa betreft; benadrukt dat het 
regionaal alomvattend economisch 
partnerschap (RCEP) niet alleen een kans 
biedt om de Europese handel uit te 
breiden, maar ook een potentiële 
bedreiging vormt voor de 
handelsinspanningen van de EU in de 
regio; verzoekt de Commissie met de regio 
te blijven samenwerken en op proactieve 
wijze op regels gebaseerde 
handelsbetrekkingen te bevorderen;

Or. en

Amendement 276
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. is verheugd over de 
aanstaande herziening van het stelsel van 
algemene preferenties (SAP) en het 
voornemen van de Commissie om als een 
van de hoofddoelstellingen de 
handelsmogelijkheden voor 
ontwikkelingslanden te vergroten; 
onderstreept dat het SAP een 
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beleidsinstrument is dat de 
ontwikkelingslanden kan helpen bij het 
bevorderen van duurzame en 
veerkrachtige economische groei; 
onderstreept dat het van belang is dat 
onze partners in de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur (SAP+) zich 
houden aan de internationale waarden en 
dat de lijst van verdragen bij de komende 
herziening van de verordening eventueel 
wordt bijgewerkt en uitgebreid; roept de 
Commissie op zich in te zetten voor 
gendergelijkheid in verband met SAP, 
SAP+ en “Everything but Arms” (EBA);

Or. en


