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

Förslag till resolution
Beaktandeled 20a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 13 maj 2020 Turism 
och transport under 2020 och framåt 
(COM(2020)0550) och av antagandet av 
turism- och transportpaketet,

Or. en

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

Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 25 mars 2021 om en EU-strategi för 
hållbar turism (2020/2038(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 3
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 22a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av INTA-utskottets 
yttrande om rapporten EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030: Ge naturen 
större plats i våra liv, antagen den 15 april 
2021,
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Or. en

Ändringsförslag 4
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl A (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Covid-19-utbrottet har ökat den 
befintliga ojämlikheten som bidrog till 
den redan växande oron bland 
medborgarna om förlusten av 
arbetstillfällen i vissa sektorer, den 
förändrade sysselsättningen och pressen 
på arbetstagarnas löner och rättigheter, 
och dessa problem måste hanteras för att 
behålla allmänhetens stöd för global 
handel.

Or. en

Ändringsförslag 5
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl B (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Covid-19-utbrottet riskerar att 
skapa ett bakslag för den globala kampen 
mot klimatförändringar, men nu behöver 
vi mer än någonsin tidigare globala 
åtgärder och samarbete för att utveckla 
politik och anpassa klimatåtgärder i inre 
och yttre politik, eftersom vaccinet inte i 
sig kommer att räcka för att hantera den 
sociala, miljömässiga och ekonomiska 
kris som covid-19 har orsakat.

Or. en

Ändringsförslag 6
Kathleen Van Brempt
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Förslag till resolution
Skäl C (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Europeiska unionen har 
visserligen avsevärt minskat sina 
inhemska växthusgasutsläpp, men 
växthusgasutsläppen kopplade till import 
fortsätter att öka konstant och 
undergräver därmed unionens arbete med 
att minska sitt globala koldioxidavtryck.

Or. en

Ändringsförslag 7
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl D (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Som världens största handelsblock 
har Europeiska unionen en unik position 
för att samarbeta globalt och uppnå en 
hållbar återhämtning av världsekonomin, 
för vilken handeln kan vara en drivkraft, i 
linje med den europeiska gröna given och 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 8
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl E (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Pandemin har visat en strategisk 
sårbarhet i EU:s och världens 
leveranskedjor, även för nödvändiga 
medicinska produkter som personlig 
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skyddsutrustning och aktiva ämnen i 
läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 9
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl F (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Avdelningarna inom WTO och det 
akuta behovet av att reformera den gjorde 
det samordnade svaret för att hålla de 
globala försörjningskedjorna öppna mer 
komplicerat, och nu måste det prioriteras 
att återuppbygga förtroendet för 
multilaterala institutioners förmåga att 
leverera globala svar, genom att snabbt gå 
framåt i diskussionerna om WTO-
initiativet för handel och hälsa och ett 
tillfälligt Trips-undantag för covid-19-
relaterade vårdprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl G (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Det är viktigt att det finns ett nära 
samarbete mellan WTO och andra 
internationella organ, framför allt WHO, 
FN:s institutioner och Världsbanken, för 
att hantera krisen på ett omfattande sätt, 
med särskilt tonvikt vid de hälsorelaterade 
och ekonomiska konsekvenserna i 
utvecklingsländer.
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Or. en

Ändringsförslag 11
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Skäl H (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Meddelandet om översynen av 
handelspolitiken måste kompletteras med 
en tydlig tidslinje och referenspunkter för 
de åtgärder som beskrivs i dokumentet, 
och med en fortsatt dialog och öppenhet 
med Europaparlamentet, som kommer att 
spela en avgörande roll i dess 
genomförande.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl I (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Pandemin har exponerat sårbarheten i 
de globala värdekedjorna, skapat stora 
utmaningar för den internationella 
produktionen, särskilt i kombination med 
snabba teknologiska förändringar och 
påskyndad digitalisering, och belyst 
behovet av ökad resiliens och 
diversifiering på global, regional och 
lokal nivå.

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

Förslag till resolution
Skäl J (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Covid-19-utbrottet har ökat 
ojämlikheten och bidragit till den redan 
växande oron bland medborgarna om 
förlusten av arbetstillfällen i vissa 
sektorer, arbetets föränderliga art och 
pressen på arbetstagarnas löner och 
rättigheter, och dessa problem måste 
hanteras för att behålla allmänhetens stöd 
för global handel.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl K (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Avdelningarna inom WTO och det 
akuta behovet av att reformera den 
komplicerade det samordnade svaret för 
att hålla de globala försörjningskedjorna 
öppna, och prioriteten nu måste vara att 
återuppbygga förtroendet för 
multilaterala institutioners förmåga att 
leverera globala svar, genom att snabbt gå 
framåt i diskussionerna om WTO-
initiativet för handel och hälsa.

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

Förslag till resolution
Skäl L (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Covid-19 har orsakat en global 
pandemi, och gett upphov till en aldrig 
tidigare skådad global hälsokris, 
ekonomisk, social och humanitär kris, 
som skapade flaskhalsar och störningar i 
unik omfattning för den internationella 
handeln, och gjorde att den störtdök när 
viruset spreds och minskade den globala 
produktionen och sysselsättningen, sänkte 
nivån för utländska direktinvesteringar 
och ökade de geopolitiska spänningarna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl M (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Översynen av handelspolitiken måste 
kompletteras med en realistisk strategi för 
att öka EU:s resiliens och strategiska 
oberoende, inbegripet skräddarsydda 
politiska åtgärder och instrument på 
området för inhemsk produktion, 
nearshoring, diversifiering av 
leverantörer och lagring.

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

Förslag till resolution
Skäl N (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. EU:s stora nätverk av handelsavtal gör 
unionen till den största aktören på 
världshandelsarenan och det är en viktig 
drivkraft för utvecklingen av Europeiska 
unionens ekonomi och för uppnåendet av 
dess geopolitiska mål, däribland 
genomförandet av EU:s normer, 
värderingar och hållbarhetsramar i 
partnerländer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl O (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. Covid-19-utbrottet riskerar att skapa 
ett bakslag för den globala kampen mot 
klimatförändringar, men vi behöver 
globala åtgärder och samarbete för att 
utveckla politik och anpassa 
klimatåtgärder i inre och yttre politik, 
eftersom vaccinet inte i sig kommer att 
räcka för att hantera den sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kris som 
covid-19 har orsakat.

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

Förslag till resolution
Skäl P (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Pandemin har visat en strategisk 
sårbarhet i EU:s och världens 
leveranskedjor, även för kritiska 
råmaterial, nödvändiga medicinska 
produkter som personlig skyddsutrustning 
och aktiva ämnen i läkemedel.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Q (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Meddelandet om översynen av 
handelspolitiken måste kompletteras med 
en fortsatt dialog och öppenhet med 
Europaparlamentet, som kommer att 
spela en avgörande roll i dess 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Skäl R (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

R. Handelspolitiken måste spela hela sin 
roll i återhämtningen efter covid-19-
pandemin och mot ett mer dynamiskt, 
innovativt och konkurrenskraftigt Europa 
i världen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Skäl S (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

S. Den internationella handeln med 
varor och tjänster ska öka med 8,4 % 
under 2022 enligt beräkningar av 
Internationella valutafonden1a.

__________________
1a World Economic Outlook, april 2021: 
Managing Divergent Recoveries (imf.org)

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl T (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

T. Covid-19-krisen har visat att 
tjänstesektorn är den globala ekonomins 
ryggrad och den internationella handelns 
mest dynamiska beståndsdel. Turismen 
spelar i detta sammanhang en avgörande 
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roll för de olika medlemsstaternas 
ekonomiska tillväxt och att den särskilt 
utgör ett betydande mervärde för de yttre 
randområdenas ekonomiska, sociala och 
kulturella utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 24
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Skäl U (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

U. EU:s handelspolitik kan stimulera 
en allmän politisk omorientering hos 
varje enskilt land så att både folkrätten 
och EU:s intressen tillgodoses.

Or. el

Ändringsförslag 25
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet stöder en 
ambitiös och omfattande integrering av 
den gröna given i meddelandet om 
översynen av handelspolitiken. 
Parlamentet understryker emellertid att 
översynen av handelspolitiken i hög grad 
fokuserar på allmänna principer, redan 
tillkännagivna initiativ eller förslag som 
inte är förpliktande till sin omfattning 
eller tidtabell. Parlamentet beklagar att 
man i samband med översynen av 
handelspolitiken inte medger att 
handelsavtal kan strida mot och har 
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stridit emot klimatmålen genom att öka 
utsläppen av växthusgaser, intensifiera 
animalieproduktionen samt påskynda 
avskogningen, förlusten av biologisk 
mångfald och avregleringen av handeln 
med förorenande varor. Parlamentet ber 
därför kommissionen att lägga fram en 
konkret handlingsplan som en uppföljning 
av meddelandet om översynen av 
handelspolitiken för att omsätta dessa 
allmänna principer i praktiken. 
Parlamentet påpekar att det kommer att 
bli nödvändigt att aktivera 
översynsklausuler för att korrigera delar 
av frihandelsavtalet som inte är förenliga 
med principerna i och målen för den 
europeiska gröna given. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
uppdatera de befintliga kapitlen i handels- 
och investeringsavtal genom att använda 
aktiva översynsklausuler i rätt tid för att 
säkerställa justeringen av befintliga 
frihandelsavtal, och särskilt i syfte att så 
tidigt som möjligt förbättra 
bestämmelserna om verkställighet och 
lägga fram resultaten och de planerade 
justeringarna för Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 26
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken, vilket tydligt 
understryker behovet av en handelspolitik 
som främjar större hållbarhet i linje med 
unionens åtaganden om att fullt ut 
genomföra FN:s mål för hållbar 
utveckling, och efterlyser en konkret 
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handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet noterar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet välkomnar 
meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för en bestämd 
handelspolitik som är inriktad på 
multilateralism, resiliens och hållbarhet.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet välkomnar 
meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för ytterligare multilateral 
och regelbaserad handel.

Or. en

Ändringsförslag 30
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given och den europeiska digitala 
strategin i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

Or. en

Ändringsförslag 31
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Förslag till resolution
Punkt 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan, färdplan och tidsplan för 
att förverkliga denna ambition.

Or. en

Ändringsförslag 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition.

1. Europaparlamentet välkomnar 
integreringen av den europeiska gröna 
given i meddelandet om översynen av 
handelspolitiken och efterlyser en konkret 
handlingsplan för att förverkliga denna 
ambition, med beaktande av Europeiska 
unionens geografiska position och dess 
åtagande och mod när det gäller att 
omfamna de digitala och gröna 
omställningarna, fastställa nya normer 
för kapitlen om hållbar utveckling i de 
frihandelsavtal som ingås med nya 
handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 33
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i varje framtida handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal och ber 
kommissionen att också föreskriva ett 
sådant införlivande i pågående 
förhandlingar och i varje översyn av 
befintliga avtal. Parlamentet understryker 
att åtaganden om att genomföra 
Parisavtalet kräver faktisk verkställbarhet 
inom ramen för handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet begär att 
rådet, i sitt utkast till mandat för framtida 
avtal och i samband med översynen av 
befintliga avtal, även gör konventionen 
om biologisk mångfald och konventionen 
om internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter till en väsentlig del av dem. 
Parlamentet betonar att ratificeringen och 
en övertygande meritförteckning när det 
gäller genomförandet av Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande 
konventioner, multilaterala miljöavtal och 
respekten för mänskliga rättigheter är en 
förutsättning för att ingå frihandelsavtal. 
Parlamentet begär att ambitiösa kapitel om 
jämställdhet och om små och medelstora 
företag ska ingå i varje handelsavtal och 
att försiktighetsprincipen ska vara 
förankrad i alla frihandelsavtal och 
integreras i deras kapitel om sanitära och 
fytosanitära normer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet påpekar att mer än 110 
länder har förpliktat sig att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och Kina 
senast 2060 och begär att åtaganden om 
klimatneutralitet ska göras till en 
förutsättning för handelsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
påpekar kvaliteten och relevansen hos 
många ytterligare ILO-konventioner och 
uppmanar unionen att vara mer ambitiös 
i sitt avtal med utvecklade partner och 
arbeta för att införliva en hänvisning till 
avancerade ILO-konventioner vid 
översynen av befintliga handelsavtal och i 
framtida avtal. Parlamentet begär att 
ambitiösa kapitel om jämställdhet och om 
små och medelstora företag ska ingå i alla 
handelsavtal.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 

2. Europaparlamentet välkomnar att 
EU kommer att föreslå att respekten för 
Parisavtalet betraktas som ett väsentligt 
inslag i framtida handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet påminner 
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Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) grundläggande konventioner och 
respekten för mänskliga rättigheter är 
förutsättningar för att ingå 
frihandelsavtal. Parlamentet begär att 
ambitiösa kapitel om jämställdhet och om 
små och medelstora företag ska ingå i alla 
handelsavtal.

kommissionen om att respekten för och 
genomförandet av ILO:s grundläggande 
konventioner och respekten för mänskliga 
rättigheter är åtaganden i dess nya 
handelsavtal. Parlamentet begär att 
ambitiösa kapitel om digital handel, 
jämställdhet och om små och medelstora 
företag ska ingå i nya handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 36
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar att 
EU erkänner åtagandena i Parisavtalet i 
alla handels-, investerings- och 
partnerskapsavtal. Parlamentet betonar att 
ratificeringen av Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) grundläggande 
konventioner och respekten för mänskliga 
rättigheter är åtaganden som avspeglas i 
alla nyligen ingångna frihandelsavtal. 
Parlamentet begär att ambitiösa kapitel om 
små och medelstora företag ska ingå i alla 
framtida handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 37
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 

2. Europaparlamentet noterar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
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investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

investerings- och partnerskapsavtal, med 
tanke på att EU:s ensidiga insisterande på 
de allra mest krävande klimatmålen 
hittills inte har varit verkningsfullt. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

Or. el

Ändringsförslag 38
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
befästa och garantera avtalets bindande 
karaktär genom att inbegripa lämpliga 
mekanismer i samtliga befintliga 
ekonomiska avtal, både de som har 
undertecknats och de som förhandlas. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag, samt 
särskilda kapitel om digital handel, ska 
ingå i alla handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal. Parlamentet anser 
att principen om hälsa inom alla 
politikområden, samt strategin One 
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Health, också bör ingå i unionens 
handelsavtal med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 41
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om 
jämställdhet, kvinnors egenmakt och om 
små och medelstora företag ska ingå i alla 
handelsavtal.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
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grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är viktiga hänsyn 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 43
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet 
och om små och medelstora företag ska 
ingå i alla handelsavtal.

2. Europaparlamentet välkomnar 
införlivandet av Parisavtalet som ett 
väsentligt inslag i alla handels-, 
investerings- och partnerskapsavtal. 
Parlamentet betonar att ratificeringen av 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner och respekten 
för mänskliga rättigheter är förutsättningar 
för att ingå frihandelsavtal. Parlamentet 
begär att ambitiösa kapitel om digital 
handel och om små och medelstora företag 
ska ingå i alla handelsavtal.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att inkludera 
jämställdhetsarbete och 
jämställdhetsintegrering i 
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handelspolitiken som en viktig del för att 
främja inkluderande och hållbar tillväxt. 
Parlamentet välkomnar främjandet av 
jämställdhet genom jämställdhetsstrategin 
2020–2025 och den tredje 
handlingsplanen för jämställdhet. 
Parlamentet betonar att handel har 
potential att främja jämställdhet, bidra till 
kvinnors ekonomiska och sociala 
egenmakt världen över och till mer 
jämlika och resilienta ekonomier globalt. 
Parlamentet understryker att kvinnor 
påverkas i oproportionerlig utsträckning 
av covid-19-krisen. Parlamentet 
välkomnar kommissionens mål att arbeta 
med datainsamling och -analyser för att 
bättre förstå handelspolitikens 
konsekvenser för kvinnor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta 
med Europaparlamentet i dess arbete för 
jämställdhetsintegrering av 
handelspolitiken. Kommissionen 
uppmanas att ta med särskilda kapitel om 
jämställdhet i EU:s handels- och 
investeringsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 45
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att göra en heltäckande översyn av sina 
handelsförbindelser med varje land som 
överträder:
a) folkrätten,
b) EU-medlemsstaternas rättigheter,
c) reglerna om uppträdande som god 
granne, genom att upprusta för att 
ständigt genomföra militära aktioner,
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d) det demokratiska samhällets och 
rättsstatens principer genom att tysta 
oppositionen,
och försäkra dem att deras relationer till 
EU kommer att förbättras verkningsfullt 
om de går med på att i strategiska frågor 
rätta sig efter EU:s principer och 
värderingar.

Or. el

Ändringsförslag 46
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar 
itu med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att 
hantera eventuell bristande efterlevnad 
från partners sida genom ensidiga 
sanktioner, inbegripet införande av tullar 
eller kvoter för vissa produkter eller 
korsvisa upphävanden av andra delar av 
ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att förbättra hållbar tillväxt. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att i rätt tid lägga fram sin 
översyn av handlingsplanen med 15 
punkter för kapitlen om handel och hållbar 
utveckling.
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__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, tillgänglig 
via ”the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

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

Or. en

Ändringsförslag 47
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar 
itu med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att 
hantera eventuell bristande efterlevnad 
från partners sida genom ensidiga 
sanktioner, inbegripet införande av tullar 
eller kvoter för vissa produkter eller 
korsvisa upphävanden av andra delar av 
ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en god 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling för att bland annat ta 
itu med det bästa sättet att verkställa 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling.
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__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, tillgänglig 
via ”the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

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

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att 
hantera eventuell bristande efterlevnad 
från partners sida genom ensidiga 
sanktioner, inbegripet införande av tullar 
eller kvoter för vissa produkter eller 
korsvisa upphävanden av andra delar av 
ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att främja hållbar tillväxt. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram sin översyn 
av handlingsplanen med 15 punkter för 
kapitlen om handel och hållbar utveckling 
under 2021 och förväntar sig att man 
genom översynen beaktar ett effektivt 
genomförande och verkställande i 
handelsavtal. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11.
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__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, tillgänglig 
via ”the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
inrätta en transparent och inkluderande 
process för sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande saknas. 
Parlamentet påpekar i detta sammanhang 
att alla framtida och uppgraderade kapitel 
om handel och hållbar utveckling bör 
innehålla tvistlösningsmekanismer som 
innehåller bestämmelser med påföljder, 
inbegripet indragande av 
handelspreferenser och andra 
koncessioner för marknadsåtkomst som 
görs i resten av avtalen i händelse av 
bristande efterlevnad av verkställbara 
sociala standarder och miljöstandarder. 
Parlamentet anser att specifika och 
riktade hållbarhetskrav bör integreras i 
bestämmelser om energi och råmaterial, 
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jordbruk, fiske och skogsbruk, inbegripet 
bland annat krav som rör insyn och 
deltagande. Parlamentet stöder i detta 
avseende det nederländsk-franska icke-
officiella dokumentet. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet här används som 
minimum, dvs. möjligheten för EU att 
hantera eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal. 
Parlamentet uppmanar också rådet och 
kommissionen att inkludera kapitel om 
handel och hållbar utveckling samt 
jordbruk avseende djurskydd, rättvis 
handel och den cirkulära ekonomin och 
att exporter av bekämpningsmedel som är 
förbjudna i EU förbjuds. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att dra lärdom 
av expertpanelen mellan EU och 
Sydkorea och från förebilden i den 
vietnamesiska färdplanen när det gäller 
ratificeringen av ILO-konventioner så att 
kapitel om handel och hållbar utveckling 
innehåller en färdplan med konkreta och 
verifierbara åtaganden som framstegen i 
andra kapitel kan utgå från.

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

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

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att påskynda sin 
översyn av handlingsplanen med 15 
punkter för kapitlen om handel och hållbar 
utveckling så att den kan införas i alla 
pågående förhandlingar utan undantag. 
Parlamentet förväntar sig att man genom 
översynen snabbt tar itu med 
verkställbarheten när det gäller åtagandena 
om handel och hållbar utveckling, då detta 
för närvarande inte omfattas. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om 
Nederländernas och Frankrikes icke-
officiella dokument om handel, 
socioekonomiska effekter och hållbar 
utveckling11. Parlamentet föreslår att de 
framsteg som gjorts nyligen i fråga om 
verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att 
hantera eventuell bristande efterlevnad 
från partners sida genom ensidiga 
sanktioner, inbegripet införande av tullar 
eller kvoter för vissa produkter eller 
korsvisa upphävanden av andra delar av ett 
avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, exempelvis införande av 
tullar eller kvoter för vissa produkter eller 
korsvisa upphävanden av andra delar av ett 
avtal.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt och att gå från 
konventionella frihandelsavtal till 
samarbetsavtal om målen för hållbar 
utveckling med en betydande 
handelskomponent. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se över möjligheterna att skapa ett 
instrument för att bestraffa enskilda 
företag som är ansvariga för social eller 
miljömässig dumpning eller brottslighet.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 53
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal.

3. Europaparlamentet understryker att 
återhämtningen efter covid-19 är en unik 
möjlighet att fastställa dagordningen för 
hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utan dröjsmål 
lägga fram sin översyn av handlingsplanen 
med 15 punkter för kapitlen om handel och 
hållbar utveckling. Parlamentet förväntar 
sig att man genom översynen snabbt tar itu 
med verkställbarheten när det gäller 
åtagandena om handel och hållbar 
utveckling, då detta för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om Nederländernas och 
Frankrikes icke-officiella dokument om 
handel, socioekonomiska effekter och 
hållbar utveckling11. Parlamentet föreslår 
att de framsteg som gjorts nyligen i fråga 
om verkställbarhet bör tillämpas på EU:s 
handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera 
eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, 
inbegripet införande av tullar eller kvoter 
för vissa produkter eller korsvisa 
upphävanden av andra delar av ett avtal. 
Europaparlamentet understryker den roll 
som den ansvarige för efterlevnaden av 
handelsavtal spelar i detta avseende, och 
efterlyser ett nära samarbete med 
Europaparlamentets utskott för 
internationell handel i övervakningen och 
granskningen av verkställandet av handel 
och hållbar utveckling.

__________________ __________________
11 Non-paper from the Netherlands and 
France on trade, social economic effects 
and sustainable development, tillgänglig 
via ”the Netherlands at International 

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

Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en

Ändringsförslag 54
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
rådet och kommissionen att skyndsamt se 
över EU:s förhandlingsdirektiv när det 
gäller alla pågående 
handelsförhandlingar så att de innehåller 
hållbarhetsbestämmelser med påföljder, 
och under tiden ta hänsyn till att den 
europeiska gröna given samt 
Europeiska rådets slutsatser i 
december 2020, enligt vilka handelspolitik 
och handelsavtal måste göras förenliga 
med EU:s klimatambitioner, framför allt 
de som uttrycks i den europeiska gröna 
given, ger ett brett mandat för att 
integrera verkställbara och förbättrade 
hållbarhetsbestämmelser i pågående 
bilaterala förhandlingar. Parlamentet 
understryker särskilt vikten av att stödja 
och bygga vidare på förslagen i frågan 
från Nya Zeeland i samband med 
bilaterala samtal nyligen eftersom det 
skulle utgöra en viktig referenspunkt och 
en mall för framtida förhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 55
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, 
Arnaud Danjean, Jörgen Warborn
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Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att röra sig bort från att 
skilja mellan ”bruna” och ”gröna” 
produkter, vilket beskrev ”bra” och 
”dåliga” varor och tjänster, och i stället 
främja en livscykelanalys och 
konsekvensbedömningar för att uppnå en 
rättvis och korrekt hållbar handel.

Or. en

Ändringsförslag 56
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet understryker 
att avtalet med Mercosur inte kan 
godkännas på grund av att det inte är 
förenligt med den europeiska gröna given 
och särskilt dess långtgående 
konsekvenser när det gäller 
klimatförändringar, avskogning och 
biologisk mångfald. Parlamentet 
uppmanar med kraft rådet och 
kommissionen att sträva efter att 
inkludera verkställbara och juridiskt 
bindande bestämmelser som skulle möta 
och korrigera de tvärgående bristerna i 
avtalet när det gäller övergripande 
hållbarhet. Parlamentet avvisar den 
möjliga delningen av associeringsavtalet 
och frihandelsavtalet som ett sätt att föra 
fram det sistnämnda genom att kringgå 
demokratiska processer och ignorera 
legitim oro.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Seán Kelly, Jörgen Warborn

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med 
grönvaror och att tullar och 
handelshinder motverkar hållbar handel. 
Parlamentet begär att kommissionen 
utarbetar instrument för att ta itu med 
dessa snedvridningar och går vidare med 
diskussionen om den gröna given genom 
att genomföra den i alla aspekter av 
handelspolitiken.

4. Europaparlamentet begär att 
kommissionen undersöker instrument som 
stöder genomförandet av den gröna given i 
alla aspekter av handelspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 58
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder 
motverkar hållbar handel. Parlamentet 
begär att kommissionen utarbetar 
instrument för att ta itu med dessa 
snedvridningar och går vidare med 
diskussionen om den gröna given genom 
att genomföra den i alla aspekter av 
handelspolitiken.

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror. 
Parlamentet begär att kommissionen 
utarbetar instrument för att ta itu med dessa 
snedvridningar och går vidare med 
diskussionen om den gröna given genom 
att genomföra den i alla aspekter av 
handelspolitiken.

Or. fr
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Ändringsförslag 59
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet begär att 
kommissionen utarbetar instrument för att 
ta itu med dessa snedvridningar och går 
vidare med diskussionen om den gröna 
given genom att genomföra den i alla 
aspekter av handelspolitiken.

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet ber 
kommissionen att överväga instrument för 
att ta itu med dessa snedvridningar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet begär att 
kommissionen utarbetar instrument för att 
ta itu med dessa snedvridningar och går 
vidare med diskussionen om den gröna 
given genom att genomföra den i alla 
aspekter av handelspolitiken.

4. Europaparlamentet beklagar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet understryker 
att avlägsnande av tullar och 
handelshinder för grönvaror och 
gröntjänster bör utformas så att det bidrar 
till innovativa lösningar för att hantera 
klimatkrisen och bidra till målen i den 
gröna given, samt till målen för hållbar 
utveckling och en hållbar utveckling i 
hela världen. Parlamentet begär att 
kommissionen utarbetar instrument för att 
ta itu med dessa snedvridningar och går 
vidare med diskussionen om den gröna 
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given genom att genomföra den i alla 
aspekter av handelspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet begär att 
kommissionen utarbetar instrument för att 
ta itu med dessa snedvridningar och går 
vidare med diskussionen om den gröna 
given genom att genomföra den i alla 
aspekter av handelspolitiken.

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel, och uppmanar 
kommissionen att starta en ny insats för 
att ingå ett avtal om miljövaror under 
WTO:s tolfte ministerkonferens. 
Parlamentet begär att kommissionen 
utarbetar instrument för att ta itu med dessa 
snedvridningar och går vidare med 
diskussionen om den gröna given genom 
att genomföra den i alla aspekter av 
handelspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet begär att 
kommissionen utarbetar instrument för att 
ta itu med dessa snedvridningar och går 

4. Europaparlamentet påpekar att 
brunvaror fortfarande åtnjuter 
förmånsbehandling jämfört med grönvaror 
och att tullar och handelshinder motverkar 
hållbar handel. Parlamentet begär att 
kommissionen utarbetar instrument för att 
ta itu med dessa snedvridningar och går 
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vidare med diskussionen om den gröna 
given genom att genomföra den i alla 
aspekter av handelspolitiken.

vidare med diskussionen om den gröna 
given genom att genomföra den i alla 
aspekter av handelspolitiken. Parlamentet 
påpekar att världen efter covid-19 
kommer att se en kraftig ökning i 
efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller 
för att påskynda den gröna omställningen 
och energiomställningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att överväga 
den nämnda frågan som en integrerad del 
av sin handelskompetens.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
bromsar utvecklingsländerna i deras gröna 
och digitala omställningar. Parlamentet 
begär att kommissionen använder sina 
handelsinstrument för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
uppbyggnaden av teknisk kapacitet och 
den digitala spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och stödja 
uppnåendet av hållbar och digital 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 64
Emmanuel Maurel
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

5. Europaparlamentet påpekar att den 
tvingande anpassningen till 
globaliseringen och tillhörande krav på 
prisrelaterad konkurrenskraft liksom höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och politiken för 
strukturell anpassning, som syftar till att 
begränsa offentliga interventioner, för 
med sig brister på kunskap och utrustning 
och för närvarande hindrar 
utvecklingsländerna från att genomföra en 
grön omställning. Parlamentet begär att 
kommissionen använder alla instrument 
som står till dess förfogande och stöder sig 
på Internationella valutafondens 
brådskande rekommendationer för att öka 
de offentliga investeringarna, i syfte att 
öka det ekonomiska stödet, det tekniska 
biståndet, tekniköverföringen och den 
digitala spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
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ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

ekonomiska stödet, det tekniska biståndet 
även i produktionen av förnybar energi, 
och den digitala spridningen och 
digitaliseringen, i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens. 
Parlamentet efterlyser utlåningssystem 
från EIB i större volymer till stöd för detta 
politiska mål, särskilt när det gäller 
investeringar i solenergi och grön 
vätgasproduktion, samt decentraliserade 
förnybara energikällor.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument och 
politik för utvecklingssamarbete som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens och 
genomföra tillbörlig aktsamhet i hela 
leveranskedjan på ett bättre sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 
tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens. 
Parlamentet anser att översynen av det 
allmänna preferenssystemet är ett första 
och positivt steg mot detta mål.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kommer att 
återbetalas på längre sikt, och bristen på 
kunskap och utrustning för närvarande 
hindrar utvecklingsländerna från att 
genomföra en grön omställning. 
Parlamentet begär att kommissionen 
använder alla handelsinstrument som står 
till dess förfogande för att öka det 
ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, 

5. Europaparlamentet påpekar att höga 
initialkostnader, som bara kan återbetalas 
på längre sikt, och bristen på kunskap och 
utrustning för närvarande hindrar 
utvecklingsländerna från att genomföra en 
grön omställning. Parlamentet begär att 
kommissionen använder alla 
handelsinstrument som står till dess 
förfogande för att öka det ekonomiska 
stödet, det tekniska biståndet, 
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tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka 
utvecklingsländerna och göra det möjligt 
för dem att uppnå hållbar resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 69
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet ber i detta 
sammanhang EU att se över sina WTO-
förhandlingsdirektiv för att lägga fram 
initiativ inom ramen för handels- och 
klimatutskottet samt de pågående 
förhandlingarna om miljövaror som 
syftar till att balansera om det globala 
systemet för immateriella rättigheter för 
att främja en laglig överföring av 
klimatvänlig teknik. Parlamentet 
understryker att sådana initiativ bör 
inkludera främjandet av en deklaration 
om immateriella rättigheter och 
klimatförändringar i WTO, uppmuntra 
tekniköverföring och användning av 
obligatorisk licensiering av viktig 
klimatteknik. Parlamentet anser att Trips-
avtalet bör ändras för att tillåta att WTO-
medlemmar undantar viktig klimatteknik 
från patentskydd eftersom den befintliga 
flexibiliteten inte räcker och de 
nuvarande Trips-reglerna försämrar 
överföringen av sådan teknik till fattiga 
länder och de minst utvecklade länderna. 

Or. en
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Ändringsförslag 70
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet påpekar att 
EU också bör ta täten när det gäller att 
prioritera en tolkning av WTO:s regler 
som stämmer bättre överens med det 
nuvarande sammanhanget, särskilt när 
det gäller politiska undantag om klimatet 
och miljön. Parlamentet betonar att 
reformen av WTO bör erbjuda en 
möjlighet att föra fram möjligheten att 
särskilja produkter efter deras processer 
och produktionsmetoder, även när dessa 
inte ändrar slutprodukterna, eftersom det 
uppfyller ett ”legitimt mål” i den mening 
som avses i WTO:s avtal om tekniska 
handelshinder (artikel 2.2), för att sikta 
mot ett tillvägagångssätt för att beräkna 
koldioxidinnehållet i varor eller tjänster 
som är föremål för internationell handel 
och inkludera en särskild ram och 
discipliner för att främja den cirkulära 
ekonomin. 

Or. en

Ändringsförslag 71
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på subventioner som 
snedvrider marknaden genom att 
förespråka transparens och strikt reglering 
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Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för 
att främja målen för hållbar utveckling, 
den gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål 
har uppnåtts och att befintliga avtal bör 
ses över i enlighet med detta.

och disciplin i handelsavtal och inom 
Världshandelsorganisationen (WTO).

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och 
strikt reglering och disciplin i 
handelsavtal och inom 
Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för 
att främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål 
har uppnåtts och att befintliga avtal bör 
ses över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll inom den 
multilaterala ramen för att diskutera med 
likasinnade länder och handelspartner för 
att eftersträva en stark miljöagenda, 
inbegripet en progressiv utveckling av 
discipliner mot subventioner som 
snedvrider marknaden. Parlamentet 
betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand och i 
efterhand. Parlamentet betonar behovet av 
att tillhandahålla vägledning för att främja 
målen för hållbar utveckling, den gröna 
given och ILO:s agenda för anständigt 
arbete i handels- och investeringsavtal.
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Or. en

Ändringsförslag 73
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen 
(WTO). Parlamentet betonar vikten av att 
utarbeta hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens, en strikt 
reglering och disciplin inom handelsavtal 
och WTO. Parlamentet ser i detta 
sammanhang fram emot kommissionens 
initiativ för handel och klimat i WTO, 
som har tillkännagetts i översynen av 
handelspolitiken ock ska inkludera 
byggstenar för att utveckla discipliner som 
rör subventioner av fossila bränslen. 
Parlamentet anser att ett sådant initiativ 
bör lägga fram förslag om att upprätta en 
metodisk ram för att bedöma och 
kvantifiera miljömässigt skadliga 
subventioner som står för externa faktorer 
och bygger vidare på principen om att inte 
orsaka betydande skada. Parlamentet 
påminner om Europaparlamentets 
ståndpunkt avseende EU:s klimatlag om 
att fasa ut direkta och indirekta 
subventioner av fossila bränslen i EU 
senast 2025. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att enas om en färdplan 
med var och en av de handelspartner som 
omfattas av ett handelsavtal för att stödja 
utfasningen av sådana subventioner. 
Parlamentet betonar vikten av att ha 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand för att på ett 
tillfredsställande sätt identifiera, bedöma 
och hantera möjliga risker så tidigt som 
möjligt, och för att forma relevanta 
bilaterala åtaganden och övervaka deras 
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genomförande, framför allt i förhållande 
till kapitlen om handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar behovet av 
att utveckla en övergripande ram med 
konkreta mål för att främja målen för 
hållbar utveckling, den gröna given och 
ILO:s agenda för anständigt arbete i 
handels- och investeringsavtal. Parlamentet 
betonar att nya avtal bör ingås först när 
dessa mål är uppnådda och att befintliga 
avtal bör ses över i enlighet med detta.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att regelbundet 
informera Europaparlamentet om de 
pågående och slutförda 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningarna. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att dessa mål bör inkluderas i 
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förhandlingsmandaten om framtida 
översyner av befintliga handelsavtal.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål 
har uppnåtts och att befintliga avtal bör 
ses över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på subventioner som 
snedvrider marknaden genom att 
förespråka en gemensam regelbok som 
omfattar transparens och strikt reglering 
och disciplin i handelsavtal och inom 
Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ta noggrann hänsyn till 
framstegen i tredjeländers arbete för att 
uppnå hållbarhetsmål och att befintliga 
avtal bör ses över i rätt tid i enlighet med 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 76
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
och den fortsatt omfattande 
bankutlåningen till investeringar som är 
skadliga för klimatet genom att förespråka 
transparens och strikt reglering och 
disciplin i handelsavtal och inom 
Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
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övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål 
har uppnåtts och att befintliga avtal bör 
ses över i enlighet med detta.

främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när påtagliga 
åtaganden har gjorts av våra 
handelspartner och att befintliga avtal bör 
ses över i enlighet med detta.

Or. en
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Ändringsförslag 79
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på skadliga subventioner 
genom att förespråka transparens och strikt 
reglering och disciplin i handelsavtal och 
inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att inta en ledande roll på multilateral nivå 
för att få ett slut på miljömässigt skadliga 
subventioner genom att förespråka 
transparens och strikt reglering och 
disciplin i handelsavtal och inom 
Världshandelsorganisationen (WTO). 
Parlamentet betonar vikten av att utarbeta 
hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, på 
mellannivå och i efterhand. Parlamentet 
betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att 
främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för 
anständigt arbete i handels- och 
investeringsavtal. Parlamentet betonar att 
nya avtal bör ingås först när dessa mål har 
uppnåtts och att befintliga avtal bör ses 
över i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 80
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påminner om 
sin ståndpunkt om att upphöra med 
skyddet av investeringar i fossila bränslen 
inom ramen för moderniseringen av 
energistadgefördraget. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att 
förbereda ett samordnat utträde av EU 
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och dess medlemsstater eftersom 
utsikterna för en meningsfull reform av 
fördraget är extremt osannolika och 
eftersom energistadgefördraget utgör ett 
långtgående hinder för att uppnå EU:s 
klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 81
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att tillämpa en etiskt stödjande strategi 
genom att flytta produktion till ”etiska 
länder” som långsiktigt förbinder sig att 
fullt ut följa folkrätten och EU:s principer 
och värderingar.

Or. el

Ändringsförslag 82
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet påpekar att 
pågående utmaningar som 
klimatförändringarna, kampen mot 
pandemier och bevarandet av miljön 
kräver ett lämpligt politiskt utrymme för 
att uppnå legitima syften för allmänheten. 
Parlamentet understryker att för att skapa 
en konsekvent tillsynsram bör utländska 
investerare inte ges högre 
skyddsstandarder än inhemska 
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investerare, vilket i slutänden kan 
undergräva detta politiska utrymme.

Or. en

Ändringsförslag 83
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet anser därför 
att kapitlen om investeringsskydd i EU:s 
frihandelsavtal bör reformeras så att de 
föreskriver en offentlig och öppen 
lagföringsprocess och begränsa deras 
innehåll till principerna om icke-
diskriminering och ersättning för 
expropriering. Parlamentet påpekar 
behovet av att i dessa kapitel inkludera 
allmänna undantagsklausuler som 
skyddar genomförandet av skyldigheter 
till följd av fördrag om mänskliga 
rättigheter och miljöavtal. Parlamentet 
understryker vidare att EU:s 
taxonomiförordning bör vara en hörnsten 
i investerarskyddet för att säkerställa att 
bara investeringar som stöder ekonomiska 
aktiviteter som kvalificerar sig som 
miljömässigt hållbara enligt EU:s 
kriterier skulle vara berättigade till sådant 
skydd. 

Or. en

Ändringsförslag 84
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har förpliktat sig att utföra 
en utvärdering i efterhand av 
konsekvenserna av EU:s avtal på viktiga 
miljöaspekter, inbegripet klimatet. 
Parlamentet efterlyser en konkret tidsplan 
och betonar att utvärderingarna när så är 
nödvändigt bör leda till en översyn av 
befintliga avtal för att hantera deras 
identifierade negativa konsekvenser.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste 
definieras tydligt i EU:s internationella 
avtal och att ekonomiskt stöd måste 
åtföljas av kapacitetsuppbyggande åtgärder 
så att det kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet välkomnar 
ingången Access2Market och 
kommissionens arbete för att främja detta 
verktyg i hela Europa. Parlamentet 
betonar att transparens och dialog med 
berörda parter och medborgare är 
avgörande för att skapa stöd för 
handelspolitiken och för att dra nytta av 
dess fördelar. Parlamentet insisterar på att 
EU måste fördjupa sitt samarbete med 
medlemsstaterna, den privata sektorn, det 
civila samhället och alla andra relevanta 
aktörer, samt med handelspartner och 
partnerländer i utveckling, och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas på rätt sätt 
av kapacitetsuppbyggande åtgärder så att 
det kan fungera effektivt och med särskild 
uppmärksamhet vid små och medelstora 
företag som utnyttjar handelsavtal på ett 
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bättre sätt och på åtgärder för att 
underlätta handel.

Or. en

Ändringsförslag 86
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste 
definieras tydligt i EU:s internationella 
avtal och att ekonomiskt stöd måste 
åtföljas av kapacitetsuppbyggande 
åtgärder så att det kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet välkomnar ingången 
Access2Market tillsammans med 
kommissionens ständiga arbete för att 
främja verktyget.

Or. en

Ändringsförslag 87
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas på rätt sätt 
av kapacitetsuppbyggande åtgärder så att 
det kan fungera effektivt. Parlamentet 
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kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

efterlyser mer deltagande av och samråd 
med arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället i förhandlingarna om och 
genomförandet av handelsavtalen, främst 
inom ramen för inhemska rådgivande 
grupper, vars övervakningsroll skulle 
kunna utvidgas till alla delar av 
handelsavtalen och inte enbart kapitlen 
om handel och hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa en uppföljning av förslag 
utfärdade av de inhemska rådgivande 
grupperna för att förbättra vår 
internationella handelspolitik och 
återupprätta det civila samhällets dialog 
om genomförandet av EU:s handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 88
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens, dialog och god 
kommunikation är avgörande för att skapa 
stöd för handelspolitiken. Parlamentet 
insisterar på att det civila samhällets och de 
nationella rådgivande gruppernas roll och 
ansvar måste definieras tydligt i EU:s 
internationella avtal och att ekonomiskt 
stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 89
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s politiska avtal och 
handelsavtal och att ekonomiskt stöd 
måste åtföljas av kapacitetsuppbyggande 
åtgärder så att det kan fungera effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 90
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att de 
nationella rådgivande grupperna kan 
fungera effektivt. Parlamentet uppmanar 
Europaparlamentets respektive 
specialiserade utskott och tillsynsgrupper 
att inrätta ett regelbundet strukturerat 
samråd med de nationella rådgivande 
grupperna.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, 
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt. Parlamentet ber 
samtidigt kommissionen att samarbeta 
mer intensivt med det europeiska civila 
samhället som representeras i EESK.

Or. en

Ändringsförslag 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens och dialog är avgörande för att 
skapa stöd för handelspolitiken. 
Parlamentet insisterar på att det civila 
samhällets och de nationella rådgivande 
gruppernas roll och ansvar måste definieras 
tydligt i EU:s internationella avtal och att 
ekonomiskt stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

7. Europaparlamentet betonar att 
transparens, ansvarsskyldighet och dialog 
är avgörande för att skapa stöd för 
handelspolitiken. Parlamentet insisterar på 
att det civila samhällets och de nationella 
rådgivande gruppernas roll och ansvar 
måste definieras tydligt i EU:s 
internationella avtal och att ekonomiskt 
stöd måste åtföljas av 
kapacitetsuppbyggande åtgärder så att det 
kan fungera effektivt.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar 
behovet av mer sammanhang och 
transparens i granskningen av EU:s 
handelspolitik. Parlamentet understryker 
att sammanhängande, tydliga, mätbara 
och objektiva kriterier för EU:s 
handelspolitik och regelbundna 
diskussioner mellan kommissionen och 
Europaparlamentet kan bidra till mer 
transparens och engagemang av EU:s 
medborgare, bättre dialog mellan 
kommissionen och Europaparlamentet, 
mer politisk sammanhållning och bättre 
granskning av alla aspekter på 
handelspolitiken. Parlamentet betonar 
den roll som hållbarhetsrelaterade 
konsekvensbedömningar på förhand, 
omedelbart och i efterhand kan spela i 
detta avseende. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med 
Europaparlamentet i alla steg i sina 
förslag som omfattas av EU:s 
handelspolitik och säkerställa att 
Europaparlamentet kan utöva sin roll som 
granskare.

Or. en

Ändringsförslag 94
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker 
att den kommande reformen av det 
allmänna preferenssystemet är ett tillfälle 
att anpassa det efter centrala utmaningar 
som klimatförändringarna eller 
återhämtningen efter covid-19 och ge en 
bredare överensstämmelse med målen för 
hållbar utveckling och den europeiska 
gröna given. Parlamentet understryker att 
en sådan reform bör öka transparensen, 
deltagandet och göra övervakningen till 
en mer strukturerad process och påpekar 
att ett ändamålsenligt genomförande av 
ILO-konventionerna är avgörande och att 
detta mål bör finnas i hjärtat av 
genomförandet av det allmänna 
preferenssystemet. Parlamentet är mycket 
bekymrat över att det allmänna 
preferenssystemet för närvarande 
förvärrar exportberoendet hos ekonomier 
och pekar på behovet av att ändra kurs.

Or. en

Ändringsförslag 95
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar EU-
delegationernas potential i genomförandet 
av unionens handelspolitik, dvs. genom 
att stödja arbetet av tredjelandets 
nationella rådgivande grupp, och 
övervaka genomförandet av EU:s 
handelsavtal och instrument på plats samt 
kopplingen mellan handel och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet beklagar bristen 
på en övergripande struktur och strategi 
för att utnyttja potentialen hos EU-
delegationerna och representanterna för 
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kommissionens olika tjänsteavdelningar i 
detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
att genomförandet av alla aspekter på 
frihandelsavtalen, inbegripet 
arbetstagarrättigheter och hållbar 
utveckling samt hanteringen av 
klimatförändringar, bör ske. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra en 
utvärdering tillsammans med parlamentet 
genom dess utskott för internationell 
handel. Parlamentet bör få en starkare 
roll i bedömningen av genomförandet av 
frihandelsavtal jämfört med 
kommissionen och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet anser att EU 
bör prioritera handels- och 
investeringsavtal med demokratiska 
tredjeländer framför andra regimtyper, 
särskilt i Asien.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Rubrik 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Rättvisa, resilienta och gröna värdekedjor Rättvisa, resilienta, sociala och gröna 
värdekedjor

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av resilienta och hållbara värdekedjor som 
respekterar mänskliga rättigheter, 
arbetstagares rättigheter och miljönormer. 
Parlamentet påminner om att obligatorisk 
tillbörlig aktsamhet är ett instrument för att 
uppnå detta. Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens sårbarhet, särskilt 
på utvecklingsmarknader och i deras 
tillverkningskapacitet, medan stora företag 
med större sannolikhet klarar exogena 
chocker.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio Berlato
för ECR-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå 
detta. Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
betonar att större uppmärksamhet bör 
fästas vid mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 101
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör ges till 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan. Parlamentet 
påpekar att en viktig pelare i en strategi 
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för en hållbar leveranskedja för EU skulle 
vara att kräva att företag som till stor del 
är exponerade för internationella 
leveranskedjor åläggs juridiskt bindande 
rapporteringskrav i samband med den 
kommande översynen av direktivet om 
icke-finansiell rapportering och 
regelbundna stresstester av resiliens som 
kan kartlägga, bedöma och ge potentiella 
svar på deras risker för leveranskedjan, 
inbegripet externa faktorer samt sociala, 
miljömässiga och politiska risker.

Or. en

Ändringsförslag 102
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa leveranskedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att lagstiftningen om 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet kommer 
att vara ett nödvändigt instrument för att 
uppnå detta. Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, i 
EU och särskilt i utvecklingsländerna, 
medan stora företag är bättre rustade att 
klara en plötslig nedgång i efterfrågan. 
Parlamentet understryker att 
obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet 
inte bör leda till en oproportionellt stor 
börda för europeiska företag, särskilt små 
och medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan 
stora företag med större sannolikhet 
klarar en plötslig nedgång i efterfrågan.

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning i 
EU.

Or. el

Ändringsförslag 104
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå detta. 
Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan. Parlamentet 



AM\1229172SV.docx 67/184 PE691.343v01-00

SV

företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

betonar vikten av förutsebara långsiktiga 
order och noterar de respektive 
framgångsrika ordersystemen i sektorn 
för rättvis handel.

Or. en

Ändringsförslag 105
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av rättvisa värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
påminner om att obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet i hela leveranskedjan är ett 
nödvändigt instrument för att uppnå 
detta. Parlamentet betonar att större 
uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar en 
plötslig nedgång i efterfrågan.

8. Europaparlamentet betonar vikten 
av resilienta värdekedjor som respekterar 
mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och miljönormer. Parlamentet 
betonar att större uppmärksamhet bör 
fästas vid mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens utsatta ställning, 
särskilt i utvecklingsländerna, medan stora 
företag med större sannolikhet klarar 
fortsatta exogena chocker.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att säkerställa att handeln även fungerar 
för de ekonomiskt missgynnade. 
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Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om att de särskilda 
åtgärderna för att främja ”rättvisa och 
etiska handelssystem” som kommissionen 
förpliktade sig att följa i strategin Handel 
för alla har blivit ännu mer relevanta 
under de rådande omständigheterna med 
tanke på att gräsrotsinitiativ för rättvis 
handel kan säkerställa att handeln gynnar 
de ekonomiskt missgynnade aktörerna i 
leveranskedjan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja initiativ för 
rättvis handel genom EU-program som 
involverar ungdomar och den privata 
sektorn, generellt i yttre åtgärder, i 
genomförandet av kapitel om handel och 
hållbar utveckling, genom EU-
delegationer samt genom att belöna bästa 
praxis och underlätta ett kunskapsutbyte 
mellan EU:s lokala, regionala och 
nationella myndigheter, det civila 
samhället, skolor och universitet, även 
genom att utvidga utmärkelsen ”EU-
städer för rättvis och etisk handel” till 
skolor och universitet och inrätta en årlig 
vecka för rättvis handel i Bryssel med 
Europeiska kommissionen som värd. 
Parlamentet kräver att kommissionen ska 
rapportera om EU:s och 
medlemsstaternas stöd för initiativ för 
rättvis handel.

Or. en

Ändringsförslag 107
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn, och i oproportionellt hög 
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denna ojämna fördelning under pandemin 
har lett till att europeiska företag har lagt 
över kostnaderna för minskad efterfrågan 
på producenterna i utvecklingsländerna 
genom att annullera beställningar som 
redan tillverkats och i vissa fall till och 
med skickats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med de lokala 
myndigheterna, den privata sektorn och det 
civila samhället för att få till stånd en 
rättvisare fördelning av riskerna i hela 
leveranskedjan.

grad drabbar kvinnor negativt. 
Parlamentet beklagar att detta under 
pandemin har lett till att europeiska företag 
har lagt över kostnaderna för den 
minskade efterfrågan på producenterna i 
utvecklingsländerna genom att annullera 
beställningar som redan tillverkats och i 
vissa fall till och med skickats. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta 
med de lokala myndigheterna, den privata 
sektorn och det civila samhället för att få 
till stånd en rättvisare fördelning av 
riskerna i hela leveranskedjan. Med detta i 
åtanke och med hänsyn till att 70 % av 
handeln hör samman med globala 
leveranskedjor uppmanas kommissionen 
att i det kommande paketet om hållbar 
bolagsstyrning och särskilt i 
lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet i 
samband med mänskliga rättigheter och 
miljöfrågor inkludera en skyldighet att ta 
itu med konsekvenserna av sina egna 
metoder på förmågan hos aktörer 
nedströms att respektera och åtnjuta 
mänskliga rättigheter och miljö- och 
djurskyddsnormer i hela processen för 
tillbörlig aktsamhet, och att lägga särskild 
vikt vid europeiska små och medelstora 
företag som handlar och som måste 
använda säljare utanför EU som 
mellanhänder till lokala leverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 
denna ojämna fördelning under pandemin 

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 
denna ojämna fördelning under pandemin 
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har lett till att europeiska företag har lagt 
över kostnaderna för minskad efterfrågan 
på producenterna i utvecklingsländerna 
genom att annullera beställningar som 
redan tillverkats och i vissa fall till och 
med skickats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med de lokala 
myndigheterna, den privata sektorn och det 
civila samhället för att få till stånd en 
rättvisare fördelning av riskerna i hela 
leveranskedjan.

har lett till att europeiska företag har lagt 
över kostnaderna för minskad efterfrågan 
på producenterna i utvecklingsländerna 
genom att annullera beställningar som 
redan tillverkats och i vissa fall till och 
med skickats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med de lokala 
myndigheterna, den privata sektorn och det 
civila samhället för att få till stånd en 
rättvisare fördelning av riskerna i hela 
leveranskedjan. Parlamentet påpekar att 
främjandet av en internationell cirkulär 
ekonomi skulle bidra till att minska de 
inblandade riskerna.

Or. en

Ändringsförslag 109
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 
denna ojämna fördelning under pandemin 
har lett till att europeiska företag har lagt 
över kostnaderna för minskad efterfrågan 
på producenterna i utvecklingsländerna 
genom att annullera beställningar som 
redan tillverkats och i vissa fall till och 
med skickats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med de lokala 
myndigheterna, den privata sektorn och det 
civila samhället för att få till stånd en 
rättvisare fördelning av riskerna i hela 
leveranskedjan.

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 
denna ojämna fördelning under pandemin 
har lett till att europeiska företag har lagt 
över kostnaderna för minskad efterfrågan 
på producenterna i utvecklingsländerna 
genom att annullera beställningar som 
redan tillverkats och i vissa fall till och 
med skickats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med de lokala 
myndigheterna, den privata sektorn och det 
civila samhället för att få till stånd en 
rättvisare fördelning av riskerna i hela 
leveranskedjan inom EU och i länder som 
följer EU:s värderingar.

Or. el



AM\1229172SV.docx 71/184 PE691.343v01-00

SV

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 
denna ojämna fördelning under 
pandemin har lett till att europeiska 
företag har lagt över kostnaderna för 
minskad efterfrågan på producenterna i 
utvecklingsländerna genom att annullera 
beställningar som redan tillverkats och i 
vissa fall till och med skickats. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta med de lokala myndigheterna, 
den privata sektorn och det civila samhället 
för att få till stånd en rättvisare fördelning 
av riskerna i hela leveranskedjan.

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär 
asymmetriska effekter och en 
asymmetrisk fördelning av risker. 
Parlamentet beklagar att de minst 
utvecklade länderna och låg- och 
medelinkomstländer drabbades hårdast i 
flera sektorer av handelsstörningar som 
sattes igång av covid-19-pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fungera som global aktör och skräddarsy 
sitt stöd till de minst utvecklade länderna 
och låg- och medelinkomstländerna, 
samtidigt som den beaktar de särskilda 
omständigheterna kring covid-19. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta med medlemsstaterna, de lokala 
myndigheterna, den privata sektorn och det 
civila samhället för att få till stånd en 
rättvisare fördelning av negativa 
konsekvenser i alla leveranskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 111
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker, särskilt inom 
klädsektorn. Parlamentet beklagar att 
denna ojämna fördelning under 

9. Europaparlamentet konstaterar att 
de globala värdekedjorna ofta innebär en 
ojämn fördelning av risker. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta 
med de lokala myndigheterna, den privata 
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pandemin har lett till att europeiska 
företag har lagt över kostnaderna för 
minskad efterfrågan på producenterna i 
utvecklingsländerna genom att annullera 
beställningar som redan tillverkats och i 
vissa fall till och med skickats. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta med de lokala myndigheterna, 
den privata sektorn och det civila samhället 
för att få till stånd en rättvisare fördelning 
av riskerna i hela leveranskedjan.

sektorn och det civila samhället för att få 
till stånd en rättvisare fördelning av 
riskerna i hela leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 112
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om ett nytt 
handelsinstrument som möjliggör 
importförbud för produkter som hör 
samman med tvångsarbete, för att 
säkerställa att produkter från 
tvångsarbete inte hamnar på EU:s inre 
marknad. Parlamentet betonar att 
villkoret för att häva förbud bör vara att 
företag vidtar åtgärder för att förbättra 
situationen på plats, och prioriterar hjälp 
till offren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram konkreta 
förslag efter sitt löfte om nolltolerans för 
barnarbete före 2021 års utgång, vilket är 
FN:s år för utrotning av barnarbete, med 
särskild fokus på hur handelspolitiken 
kan bidra till detta mål.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att 
turismvärdekedjan är ett av de främsta 
europeiska industriella ekosystemen. 
Parlamentet betonar i detta avseende att 
på grund av reserestriktioner och 
störningar av leveranskedjor orsakade av 
covid-19-krisen lider turismrelaterade 
sektorer som hotell- och 
restaurangbranschen samt andra större 
industrier (flyg-, bil-, stål-, varvs- och 
sjöfartsindustrin) av en handelskollaps 
och ekonomisk kollaps.

Or. en

Ändringsförslag 114
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i våra förbindelser med 
partnerländer föra fram en global 
cirkulär ekonomi genom att föreslå en 
global cirkulär ekonomiallians, att nå en 
global överenskommelse om plast genom 
att bygga vidare på den europeiska 
plaststrategin, att inleda diskussioner om 
en internationell överenskommelse om 
förvaltningen av naturresurser, att sätta 
igång en diskussion i WTO om de 
begränsningar som uppstår till följd av 
förbudet mot krav på lokalt innehåll för 
utvecklingen av den cirkulära ekonomin, 
att bygga upp ett starkare partnerskap 



PE691.343v01-00 74/184 AM\1229172SV.docx

SV

med Afrika om den cirkulära ekonomin 
och att säkerställa att frihandelsavtal 
avspeglar den cirkulära ekonomins 
förstärkta mål.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

10. Europaparlamentet konstaterar att 
medlemsstaters investeringar ofta sänks 
dramatiskt under kriser och att tillgångar 
i strategiska sektorer som hälso- och 
sjukvård är exponerade för en risk för 
undervärdering och försäljning till 
utländska investerare. Parlamentet 
betonar att samtidigt som öppenhet för 
handel är en del av ekonomins resiliens 
och konkurrenskraft är effektiva regler 
som säkerställer rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer nödvändiga för att garantera 
ömsesidigt gynnsamma 
handelsförbindelser med internationella 
partner och skydda den inre marknaden 
från aggressiva investeringsstrategier från 
icke-EU-aktörer som försöker utnyttja 
den rådande krisen. Parlamentet betonar 
att ökade investeringar av statsägda 
företag från tredjeländer kan ha ännu 
större sannolikhet att orsaka 
snedvridningar om de utnyttjar sin 
privilegierade ställning på en stängd 
inhemsk marknad utan insyn. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att snabbt fylla 
bristerna i EU:s regelverk och färdigställa 
EU:s verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder med lagstiftningsförslag 
under 2021 för att stärka vårt strategiska 
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oberoende, med prioritet åt instrument 
som avskräcker från och motverkar 
påtryckningar av tredjeländer och 
hanterar snedvridningar som orsakas av 
utländska subventioner och statsägda 
företag och slutförandet av förhandlingarna 
om instrumentet för internationell 
upphandling.

__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument. Parlamentet 
understryker att den verkställande 
förordningen bör bidra positivt till målet 
att säkerställa rättvis konkurrens och lika 
villkor, och betonar att handel och hållbar 
utveckling kan bli föremål för den 
verkställande förordningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att snabbt 
färdigställa EU:s verktygslåda för 
handelspolitiska skyddsåtgärder genom 
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förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

lagstiftningsförslag under 2021, samt att 
prioritera ett instrument mot tvång, ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12. Parlamentet 
understryker den roll som spelas av den 
ansvarige för efterlevnaden av 
handelsavtal i arbetet med 
Europaparlamentet på ett transparent sätt 
för att diskutera och ta itu med frågor 
som hör samman med handelspolitiska 
skyddsinstrument.

__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. en

Ändringsförslag 117
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
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skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
med stöd av konsekvensbedömningar 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. en

Ändringsförslag 118
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att skydda unionens 
förmåga att stå emot eller motverka 
åtgärder av tredjeländer i syfte att tvinga 
unionen eller dess medlemsstater att anta, 
ändra eller överge lagstiftning. 
Parlamentet påpekar i detta sammanhang 
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den påtryckande effekten av 
extraterritoriella sanktioner och behovet 
av att skydda finansiella instruments 
funktion från tvångsåtgärder av 
tredjeländer. Parlamentet understryker 
behovet av att anta ett instrument för att 
hantera snedvridningar som orsakas av 
utländska subventioner och statsägda 
företag och slutförandet av förhandlingarna 
om instrumentet för internationell 
upphandling12.

__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. en

Ändringsförslag 119
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och att arbeta för att 
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förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

övervinna blockaden i rådet när det gäller 
slutförandet av förhandlingarna om 
instrumentet för internationell 
upphandling12.

__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. en

Ändringsförslag 120
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12. Parlamentet 
har observerat vikten av offentliga 
ekonomiska insatser under covid-19-
pandemin.
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__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. en

Ändringsförslag 121
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12.

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor för europeiska företag både på 
den inre marknaden och på marknader i 
tredjeländer. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av handelspolitiska 
skyddsinstrument och uppmanar 
kommissionen att snabbt färdigställa EU:s 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag 
under 2021, samt att prioritera ett 
instrument för att hantera snedvridningar 
som orsakas av utländska subventioner och 
statsägda företag och slutförandet av 
förhandlingarna om instrumentet för 
internationell upphandling12, där alternativ 
finansiering av investeringar kan ordnas.

__________________ __________________
12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning av den 29 januari 
2016 om tillträdet för varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens inre marknad 
för offentlig upphandling och förfaranden 
till stöd för förhandlingar om tillträde för 
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varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

varor och tjänster från unionen till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).

Or. el

Ändringsförslag 122
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att ett öppet handelssystem inte får utgöra 
ett mål i sig och att det åtminstone bör gå 
hand i hand med skyddet av våra 
strategiska sektorer och bör vara nära 
kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av varor, i synnerhet de 
mest innovativa, och framtida tjänster.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
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skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

vilket kan öka EU:s förmåga att stå emot 
framtida chocker i strategiska sektorer 
och säkerställa EU-företags 
konkurrenskraft, skapa arbetstillfällen av 
hög kvalitet och säkerställa att Europa 
spelar en avgörande roll i produktionen av 
innovativa varor och framtida tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 124
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
påskynda den ekonomiska 
återhämtningen, öka våra företags 
konkurrenskraft, skapa arbetstillfällen av 
hög kvalitet och säkerställa att Europa 
spelar en avgörande roll i produktionen av 
innovativa varor och framtida tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 125
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
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skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
utveckla dess cirkulära ekonomi, 
genomföra en hållbar ekonomi, arbeta 
mot en mekanism för koldioxidjustering, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 126
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den digitala strategin, skapa arbetstillfällen 
av hög kvalitet och med god framtid, samt 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

Or. el

Ändringsförslag 127
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
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skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster. Parlamentet betonar 
samtidigt att offentliga investeringar och 
skapandet av politiskt drivna strategiska 
incitament och subventioner är 
nödvändiga instrument för att utveckla 
den teknik och infrastruktur som behövs 
för att bekämpa klimatkatastrofen. 
Parlamentet välkomnar de enorma 
offentliga investeringar som har 
tillkännagetts av Bidenadministrationen 
och förväntar sig att de även ger ett 
uppsving åt den globala ekonomin. 
Parlamentet noterar den offentliga 
investeringsdimensionen i den senaste 
tekniken och infrastrukturen i Kina och 
efterlyser en EU-investeringsplan som ska 
matchas mot innovationshastigheten och 
utrullningen av infrastruktur. 
Parlamentet är övertygat om att sådana 
program måste bidra till den nödvändiga 
sociala och ekologiska omstruktureringen 
av ekonomierna i global omfattning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
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skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster. Leveranskedjans 
diversifiering och resiliens bör vara en 
central prioriterad fråga för EU:s 
reviderade handelspolitik. Parlamentet 
understryker att handel och 
säkerhetsintressen är knutna till varandra 
och efterlyser en proportionerlig 
förstärkning av granskningen av 
utländska direktinvesteringar, som 
komplement till medlemsstaternas arbete 
för att skydda de europeiska strategiska 
sektorerna och förhindra att skadliga och 
exploaterbara ekonomiska 
beroendeförhållanden skapas med aktörer 
utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 129
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster.

11. Europaparlamentet är övertygat om 
att öppenhet bör gå hand i hand med 
skyddet av våra strategiska sektorer och 
bör vara nära kopplat till en ambitiös och 
framåtblickande industripolitik i linje med 
den gröna given och den digitala strategin, 
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att Europa spelar en avgörande 
roll i produktionen av innovativa varor och 
framtida tjänster med målet att förstärka 
EU-företags långsiktiga konkurrenskraft.

Or. en
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Ändringsförslag 130
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet understryker 
att frekvensen av naturliga chocker eller 
chocker skapade av människan på de 
globala värdekedjorna sannolikt kommer 
att öka i framtiden, och förekomsten av 
globala värdekedjor som sådan ökar 
sannolikheten att sådana chocker förs 
över till andra regioner och leder till en 
ökning av de makroekonomiska 
svängningarna. Parlamentet betonar att 
miljökostnaden för starkt fragmenterade 
globala värdekedjor och 
produktionsmodeller enligt principen just-
in-time vanligen inte räknas in i priserna 
för de här produkterna och därför leder 
till marknadsmisslyckanden varigenom 
priserna inte avspeglar produktionens 
fullständiga sociala kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 131
Jörgen Warborn

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, 
diversifiera inköpsstrategier och främja 
nearshoring, vilket skulle kunna skapa 

12. Europaparlamentet välkomnar en 
faktabaserad diskussion om EU:s 
beroende av strategiska varor. 
Parlamentet betonar i detta avseende att 
studier visar att EU inte är alltför 
beroende av övriga världen när det gäller 
kritiska leveranser eftersom det mesta av 
dess handel äger rum inom dess egna 
gränser. De importer för vilka det bara 
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nya handelsmöjligheter för partner i det 
östra och södra grannskapet.

finns icke-EU-leverantörer står bara för 
en liten procent, och det finns inte en 
enda vara som är kritisk för covid-19 som 
kommer enbart från icke-EU-länder. 
Parlamentet anser att ömsesidigt 
beroende och multilateralism skapar 
resiliens. Parlamentet insisterar på att EU 
bör stärka sin försörjning ytterligare 
beroende genom en policymix som syftar 
till att uppmuntra lagring och 
diversifiering av inköpsstrategier 
samtidigt som man säkerställer att de 
globala leveranskedjorna finns kvar för 
att säkerställa flexibilitet och resiliens. 
Parlamentet anser att nyckeln till att 
säkra försörjningen är att hålla handeln 
öppen och diversifierad och avstå från att 
skapa onödiga handelshinder eller styra 
företagens strategier. Parlamentet 
understryker därför att all flyttning eller 
nearshoring av produktion bör ske efter 
företagens eget gottfinnande.

Or. en

Ändringsförslag 132
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet. Parlamentet begär 
i detta avseende att kommissionen lägger 
fram en omfattande EU-strategi för en 
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hållbar leveranskedja som bland annat 
skulle syfta till att övervaka, mäta och ta 
itu med risker för kritiska leveranskedjor 
som har hamnat i frontlinjen för den 
pågående covid-19-krisen, samt 
identifiera värdekedjor för vilka en 
diversifiering av leveranser, flyttning, 
nearshoring samt skapande av lager 
skulle öka resiliensen och minska de 
hållbarhetsrelaterade riskerna på EU:s 
inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 133
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU och andra regioner i världen är 
alltför beroende av ett begränsat antal 
leverantörer för vissa kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör undvika framtida brister genom en 
policymix som syftar till att uppmuntra 
företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja produktion. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja liknande strategiska planer för 
Afrikanska unionen och att även 
uppmuntra andra regioner att bli bättre 
förberedda för framtida kriser. 
Parlamentet påpekar att en ökning av den 
globala produktionen behövs för att 
övervinna de brister som kvarstår i 
världen när det gäller tillgång till 
medicinsk behandling, medicinsk 
utrustning och läkemedel, rent vatten, mat 
och boende, vilket också skulle kunna 
skapa nya handelsmöjligheter för partner i 
det östra och södra grannskapet.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska råmaterial, 
varor och tjänster, och att det undergräver 
dess strategiska oberoende och 
geopolitiska mål. Parlamentet insisterar på 
att EU bör övervinna detta oönskade 
beroende genom en horisontell policymix 
som uppmuntrar företag att ha lager, öka 
tillverkningen, diversifiera inköpsstrategier 
och främjar nearshoring när det är 
nödvändigt, vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet. Parlamentet 
betonar att relaterad politik måste 
skräddarsys för de aktuella sektorernas 
och de globala värdekedjornas särskilda 
kännetecken, eftersom det inte finns 
någon allmän politisk strategi, och 
konfigurationen av globala värdekedjor 
är valfri för företagen.

Or. en

Ändringsförslag 135
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
måste övervinna detta oönskade beroende 
för att skydda sitt strategiska oberoende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet. Parlamentet 
understryker den roll som handelsavtal 
bör spela för att diversifiera leveranser 
och öppna handelsförbindelser för 
kritiska varor och tjänster. Parlamentet 
betonar att en förkortning eller ändring 
av leveranskedjorna till EU:s grannskap 
och Afrika kan ha en positiv effekt på 
deras hållbara, gröna, inkluderande och 



AM\1229172SV.docx 91/184 PE691.343v01-00

SV

resilienta ekonomiska tillväxt, samt för 
EU:s strategiska intressen.

Or. en

Ändringsförslag 137
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet och ska åtföljas av 
en tillnärmning av lagstiftningen i 
strategiska sektorer. Parlamentet 
understryker att vi bör prioritera en vidare 
diversifiering av källor och ständig 
anpassning av den privata sektorn efter 
chocker.

Or. en

Ändringsförslag 138
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
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antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring i 
vissa fall, vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet. Parlamentet anser 
dock att företagen i slutänden själva bör 
bestämma hur de ska hantera sina 
globala leveranskedjor.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster. Parlamentet insisterar på att EU 
bör övervinna detta oönskade beroende 
genom en policymix som syftar till att 
uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja nearshoring, 
vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet.

12. Europaparlamentet är övertygat om 
att EU är alltför beroende av ett begränsat 
antal leverantörer för kritiska varor och 
tjänster, särskilt för medicinska produkter 
och läkemedel. Parlamentet insisterar på 
att EU bör övervinna detta oönskade 
beroende genom en policymix som syftar 
till att uppmuntra företag att ha lager, 
diversifiera inköpsstrategier och främja 
nearshoring, vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det östra 
och södra grannskapet – och flyttning när 
det är nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 140
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, 
Seán Kelly
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet noterar att 
livsmedelskedjorna fortsatte att fungera 
under pandemin. Parlamentet konstaterar 
att informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka om 
denna modell även skulle kunna användas i 
andra värdekedjor.

13. Europaparlamentet noterar att 
marknaderna för jordbruk och livsmedel 
och leveranskedjorna fortsatte att fungera 
under pandemin, men beklagar att 
exportbegränsningar och handelshinder 
har stört dem. Parlamentet konstaterar att 
informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka om 
denna modell även skulle kunna användas i 
andra värdekedjor. Parlamentet stöder 
åtgärder för att underlätta handeln i syfte 
att främja livsmedelssäkerhet och sanitära 
och fytosanitära åtgärder som svar på 
covid-19. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att denna 
pandemi inte övergår i en livsmedelskris i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 141
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet noterar att 
livsmedelskedjorna fortsatte att fungera 
under pandemin. Parlamentet konstaterar 
att informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 

13. Europaparlamentet noterar att 
livsmedelskedjorna i EU fortsatte att 
fungera under pandemin, samtidigt som 
covid-19 enligt FN:s 
världslivsmedelsprogram förde upp 265 
miljoner människor i risk för akut 
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handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka om denna modell även skulle 
kunna användas i andra värdekedjor.

matbrist 2020 i låg- och 
medelinkomstländer, en siffra som ökade 
med 130 miljoner jämfört med 2019. 
Parlamentet konstaterar att 
informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, fungerade 
väl för höginkomstländer och deras 
livsmedelsimporter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att tillsammans med FN 
undersöka om denna modell även skulle 
kunna anpassas för att säkra den globala 
livsmedelsförsörjningen, och för att 
undersöka om ett reformerat system skulle 
kunna tillämpas även i andra värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 142
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet noterar att 
livsmedelskedjorna fortsatte att fungera 
under pandemin. Parlamentet konstaterar 
att informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka om 
denna modell även skulle kunna användas i 
andra värdekedjor.

13. Europaparlamentet noterar att 
försörjningskedjorna för 
jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte 
att fungera under pandemin. Parlamentet 
konstaterar att informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka om 
denna modell även skulle kunna användas i 
andra värdekedjor.
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Or. en

Ändringsförslag 143
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet noterar att 
livsmedelskedjorna fortsatte att fungera 
under pandemin. Parlamentet konstaterar 
att informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka om 
denna modell även skulle kunna användas i 
andra värdekedjor.

13. Europaparlamentet noterar att 
livsmedelskedjorna fortsatte att fungera 
under pandemin. Parlamentet konstaterar 
att informationssystemet för 
jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som 
handlar med jordbruksråvaror i syfte att 
öka transparensen på livsmedelsmarknaden 
och stärka de politiska åtgärderna för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, kan ses 
som ett exempel på god praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka om 
denna modell även skulle kunna användas i 
andra värdekedjor. Parlamentet vill dock 
påpeka att vissa jordbruks- och 
livsmedelsmarknader i EU befinner sig i 
ett mycket utsatt läge efter en betydande 
nedgång i försäljningen, vilket hotar 
deras långsiktiga hållbarhet. Parlamentet 
noterar att pandemin har haft en 
betydande påverkan på branscher som är 
starkt beroende av besöksnäringen, till 
exempel kalvkött, pommes frites och de 
hårt drabbade vin-, sprit- och 
likörsektorerna, på grund av att både 
exportens volym och dess värde har 
minskat. Parlamentet efterlyser ytterligare 
stöd för att återaktivera denna export och 
ta tillbaka marknadsandelar. Parlamentet 
uttrycker oro över den totala avsaknaden 
av stöd till somliga drabbade sektorer, 
trots att parlamentet vid ett antal tillfällen 
specifikt har uppmanat till detta, vilket 
har orsakat obotliga skador på vissa 
handelsflöden och leveranskedjor.

Or. nl
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Ändringsförslag 144
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet anser att 
eftersom ohållbart jordbruk är den 
främsta drivkraften bakom den globala 
förlusten av biologisk mångfald bör 
handelspolitiken uppmuntra till 
utveckling av ekologiskt jordbruk i 
partnerländer under normer som är 
likvärdiga dem som gäller för EU-
producerade varor, linje med EU:s mål 
för 2030, och att ekonomiskt stöd bör 
prioriteras för produkter från hållbara 
leveranskedjor som produkter som 
skyddas som geografiska beteckningar 
och ekologiska livsmedel och i syfte att 
uppnå målen för hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beställa en detaljerad och oberoende 
studie av effekterna av EU:s exporter och 
deras produktionsmetoder på den 
biologiska mångfalden.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi som ökar 
marknadstillträdet för europeiska företag, 
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och värna om EU-medborgarnas 
rättigheter enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

stärker den digitala infrastrukturen, 
harmoniserar regelverk, moderniserar 
handel och tullverktyg och värnar om EU-
medborgarnas rättigheter enligt den 
allmänna dataskyddsförordningen13. 
Parlamentet understryker att den digitala 
revolutionen har skett i en snabbare takt till 
följd av covid-19 och betonar vikten av att 
EU tar ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna för att 
snabbt övervinna ett antal olika 
handelshinder och flaskhalsar. 
Parlamentet uppmanar EU att underlätta 
uppbyggnaden av och beredskapen hos 
digitala infrastrukturer, särskilt i e-
handelssektorn och dess leveranskapacitet 
i syfte att minska personliga processer och 
möjliggöra effektiv logistik och skapande 
av strategiska lager. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja 
kompetensutveckling för att göra det 
möjligt för fler företag och konsumenter 
att använda onlinetjänster och digitala 
plattformar. Parlamentet betonar vikten 
av att samarbeta med USA och 
likasinnade partner för att fastställa ett 
gemensamt regelverk och gemensamma 
normer på WTO-nivå.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 146
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra en 
orubblig bedömning av huruvida EU:s 
nya modellklausul om dataflöden kommer 
att bevara européernas uppgiftsskydd och 
rätt till integritet i händelse av en tvist 
med en handelspartner. Parlamentet 
betonar att GDPR, LED, reglerna om 
integritet och elektronisk kommunikation 
samt andra befintliga och framtida 
åtgärder som skyddar de grundläggande 
rättigheterna till integritet och 
personuppgiftsskydd inte får undergrävas 
av eller införlivas i internationella 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att följa och inte avvika 
från EU:s horisontella position från 2018 
och att beakta tredjeländers relevanta 
åtaganden inom ramen för 
handelslagstiftningen vid bedömningen av 
deras adekvata skyddsnivå, däribland 
vidare överföring av data. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och erkänner vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
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(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 147
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas 
rättigheter enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa en digital 
handelsstrategi i syfte att minska den 
digitala protektionismen, öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och underlätta det fria flödet av icke-
personuppgifter över gränserna samtidigt 
som EU:s dataskyddsregler som skyddar 
EU-medborgarnas rättigheter 
respekteras13. Parlamentet understryker att 
den digitala revolutionen har skett i en 
snabbare takt till följd av covid-19, 
samtidigt som den protektionistiska synen 
på handel har ökat. Parlamentet betonar 
vikten av att EU tar ledningen när det 
gäller att fastställa standarder för en hållbar 
och digitalt driven global ekonomi och att 
hålla de internationella dataflödena öppna. 
Parlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de 
plurilaterala WTO-förhandlingarna om e-
handel avslutas så snart som möjligt.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).
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Or. en

Ändringsförslag 148
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna. 
Parlamentet anser att kommissionen bör 
bedöma genomförandet av 
blockkedjeteknik, artificiell intelligens 
och annan kvantteknik eller avancerad 
beräkningsteknik i dess handels- och 
tullkompetens. Parlamentet anser att 
förslaget till förordning om en ram för 
utfärdande, kontroll och godtagande av 
interoperabla intyg om vaccination, 
testning och tillfrisknande för att 
underlätta fri rörlighet under covid-19-
pandemin (digitalt grönt intyg) 
[2021/0068 (COD)] bör vara tillfälligt 
och, samtidigt, utgöra en grund för 
ytterligare digitalt relaterad EU-
lagstiftning.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
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och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 149
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna. 
Parlamentet understryker att EU kan 
ställa upp en global standard för rättvis 
och resilient digital handel i sina 
bilaterala och multilaterala förbindelser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra meningsfulla framsteg i 
uppställningen av ambitiösa regler för e-
handel i WTO. Parlamentet understryker 
att det digitala kapitlet i handels- och 
samarbetsavtalet mellan EU och 
Storbritannien kan fungera som förebild 
för framtida handelsavtal.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
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och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 150
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna. 
Parlamentet uppmuntrar i detta avseende 
till meningsfulla framsteg i e-
handelsförhandlingarna före WTO:s 
ministerkonferens i slutet av året.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 151
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en digital 
handelsstrategi för att öka 
marknadstillträdet för europeiska företag 
och värna om EU-medborgarnas rättigheter 
enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen13. Parlamentet 
understryker att den digitala revolutionen 
har skett i en snabbare takt till följd av 
covid-19 och betonar vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar och digitalt driven 
global ekonomi och att hålla de 
internationella dataflödena öppna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fastställa rätten att reglera i allmänhetens 
intresse även i samband med insyn i 
algoritmerna.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 152
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet betonar att 
pandemin har förändrat 
konsumtionsmönstren i grunden och fört 
med sig en ökning av den digitala handeln 
och köp online som saknar motstycke. 
Parlamentet ser med oro på de många 
otillräckligt reglerade bieffekter som 
denna handelsrevolution för med sig, i 
synnerhet otryggheten och bristen på 
socialt skydd för varubuden, 
arbetsvillkoren för de som arbetar via 
onlineplattformar, de ökande 
varumärkesförfalskningarna och moms 
som inte tas ut. Parlamentet begär att 
avhjälpandet av dessa brister helt och 
hållet integreras i EU:s handelspolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 153
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
när detta är fördelaktigt, för att säkerställa 
att externa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska kostnader till fullo 
internaliseras i priset i linje med EU:s 
politik, såsom Från jord till bord-
strategin, handlingsplanen för den 
cirkulära ekonomin och strategin för 
biologisk mångfald, och för att 
intensifiera EU-åtgärder för att skydda 
och återställa världens skogar.

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
när detta är fördelaktigt för EU:s ekonomi 
och strategiska oberoende.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
när detta är fördelaktigt, för att säkerställa 
att externa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska kostnader till fullo 
internaliseras i priset i linje med EU:s 
politik, såsom Från jord till bord-
strategin, handlingsplanen för den 
cirkulära ekonomin och strategin för 
biologisk mångfald, och för att 
intensifiera EU-åtgärder för att skydda 
och återställa världens skogar.

15. Europaparlamentet efterlyser en 
undersökning av användningen av 
åtgärder som uppmuntrar alla EU-företag 
att korta ned eller anpassa sina 
leveranskedjor när detta skulle kunna vara 
fördelaktigt för EU:s ekonomi, resiliens, 
geopolitiska mål och strategiska 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 155
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
när detta är fördelaktigt, för att säkerställa 
att externa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska kostnader till fullo 
internaliseras i priset i linje med EU:s 
politik, såsom Från jord till bord-strategin, 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-

15. Europaparlamentet efterlyser 
tillhandahållande av åtgärder, däribland 
genom skräddarsydda lagbestämmelser 
om statligt stöd, som uppmuntrar EU-
företag att korta ned eller ändra sina 
leveranskedjor när detta är fördelaktigt, för 
att säkerställa att externa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
till fullo internaliseras i priset i linje med 
EU:s politik, såsom Från jord till bord-
strategin, handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
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åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
när detta är fördelaktigt, för att säkerställa 
att externa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska kostnader till fullo 
internaliseras i priset i linje med EU:s 
politik, såsom Från jord till bord-strategin, 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
och göra värdekedjorna mer hållbara för 
att säkerställa att externa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
till fullo internaliseras i priset i linje med 
EU:s politik, såsom Från jord till bord-
strategin, handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina 
leveranskedjor när detta är fördelaktigt, för 
att säkerställa att externa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
till fullo internaliseras i priset i linje med 
EU:s politik, såsom Från jord till bord-

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som underlättar och gör det 
möjligt för EU-företag att öka resiliensen i 
sina leveranskedjor när detta är 
fördelaktigt, för att säkerställa att EU:s 
leveranskedjor kan bidra till målen i EU:s 
politik, såsom Från jord till bord-strategin, 
handlingsplanen för den cirkulära 
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strategin, handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

Or. en

Ändringsförslag 158
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
när detta är fördelaktigt, för att säkerställa 
att externa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska kostnader till fullo 
internaliseras i priset i linje med EU:s 
politik, såsom Från jord till bord-strategin, 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

15. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder som uppmuntrar EU-företag att 
korta ned eller anpassa sina leveranskedjor 
för att säkerställa att externa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kostnader 
till fullo internaliseras i priset i linje med 
EU:s politik, såsom Från jord till bord-
strategin, handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk 
mångfald, och för att intensifiera EU-
åtgärder för att skydda och återställa 
världens skogar.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet understryker 
att förlusten av biologisk mångfald ökar 
risken för att sprida zoonoser och 
pandemier. Parlamentet betonar att trots 
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att handelspolitiken inte kan ersätta 
miljöpolitiken bör den inte förstärka eller 
uppmuntra produktionsmetoder som är 
skadliga för den biologiska mångfalden i 
EU och internationellt. Parlamentet 
efterlyser därför, i samband med 
frihandelsavtal, kopplingen mellan 
infasningen av tullavregleringar med 
beprövade åtgärder för att skydda den 
biologiska mångfalden, däribland 
genomförandet av konventionen om 
biologisk mångfald och konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter. Parlamentet understryker att för 
att uppfylla denna förväntan är 
kapacitetsuppbyggande åtgärder och 
ekonomiskt stöd till utvecklingsländer 
viktiga element.

Or. en

Ändringsförslag 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet erinrar om att 
vissa regioner har utvecklats väsentligt 
när det gäller deras handelsandel och att 
de kan diskutera sin expertis med 
varandra, och dela god praxis och 
lärdomar. Parlamentet anser att unionens 
åtagande när det gäller digital handel, 
exempelvis bestämmelser om e-handel i 
frihandelsavtal och 
konsekvensbedömningar, kräver mer 
uppmärksamhet än någonsin på grund av 
den allt mer protektionistiska politiken 
från vissa traditionella handelspartner.

Or. en
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Ändringsförslag 161
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att grundligt se över hur 
och i vilken utsträckning överföringar av 
ny och banbrytande teknik sker från EU 
till auktoritära stater via handels- och 
investeringsflöden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå nya 
åtgärder för att begränsa sådana 
överföringar, inklusive samarbete i 
leveranskedjan med likasinnade partner. 
Parlamentet efterlyser en dialog om 
halvledare som ska inledas med Taiwan.

Or. en

Ändringsförslag 162
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att offentliggöra en 
uppdaterad version av sitt meddelande 
från 2009 om rättvis handel som genom 
handelspolitiken skulle främja 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling och ligga i linje med den 
europeiska gröna given och det 
europeiska samförståndet om utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet betonar att EU 
för att vara konsekvent med från jord till 
bord-strategin och den europeiska gröna 
given måste ta itu med sin handelspolitiks 
påverkan på djurskyddet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
använda handelspolitik inte bara för att 
förbättra samarbetet utan också för att 
uppnå ambitiösa åtaganden från 
tredjeländer om djurskydd, främst genom 
att inkludera klausuler om bevarande av 
skyddsnivån och utveckla spegelklausuler.

Or. en

Ändringsförslag 164
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet understryker också i detta 
sammanhang att den rådande pandemin 
måste stimulera ett stärkt internationellt 
samarbete och en global beredskap för 
hälsokriser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta itu med de 
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bakomliggande orsaker som har 
identifierats av IBPES i rapporterna om 
biologisk mångfald och pandemier och 
särskilt de långgående konsekvenserna av 
ännu djupare globala leveranskedjor på 
utarmningen av biologisk mångfald och 
försämring av biosfären och deras 
avgörande roll när det gäller zoonosernas 
ökade frekvens och intensitet.

Or. en

Ändringsförslag 165
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
en genomgripande reform av styrningen 
av den internationella handeln, som gynnar 
samarbete framför konkurrens, skulle 
kunna spela en viktig roll när det gäller en 
snabb utveckling av medicinska 
behandlingar och vacciner, en snabb 
produktionsökning, utvecklingen av 
resilienta globala värdekedjor och ett 
rättvist marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera Världshälsoorganisationen.

Or. el

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en avgörande roll när det gäller en 
snabb utveckling av medicinska 
behandlingar och vacciner, en snabb 
produktionökning, utvecklingen av 
resilienta globala värdekedjor och ett 
rättvist marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin bör användas för att 
stimulera ett mer samordnat internationellt 
samarbete och för att öka den globala 
beredskapen för hälsokriser.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist globalt 
marknadstillträde. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att covid-19-pandemin 
måste användas för att stimulera ett mer 
samordnat internationellt samarbete och för 
att öka den globala beredskapen för 
hälsokriser.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att covid-19-pandemin 
måste användas för att stimulera ett mer 
samordnat internationellt samarbete och för 
att öka den globala beredskapen för 
hälsokriser.
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Or. en

Ändringsförslag 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser.

16. Europaparlamentet understryker att 
styrningen av den internationella handeln 
spelar en viktig roll när det gäller en snabb 
utveckling av medicinska behandlingar och 
vacciner, en snabb produktionökning, 
utvecklingen av resilienta globala 
värdekedjor och ett rättvist 
marknadstillträde för hela världen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att covid-19-pandemin måste användas för 
att stimulera ett mer samordnat 
internationellt samarbete och för att öka 
den globala beredskapen för hälsokriser. 
Parlamentet påpekar i detta avseende att 
förslagen till förordningar om skapande 
av en europeisk hälsounion1a, samt en 
framtida europeisk myndighet för respons 
och beredskap i hälsorelaterade 
nödsituationer, utgör en möjlighet att 
stärka de nuvarande kompetenserna när 
det gäller hälsa.
__________________
1a Förslag till förordning om allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa och om upphävande av beslut 
nr 1082/2013/EU Förslag till förordning 
om ändring av förordning (EG) nr 
851/2004 om inrättande av ett europeiskt 
centrum för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar Förslag till förordning om en 
förstärkt roll för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten i krisberedskap 
och krishantering vad gäller läkemedel 
och medicintekniska produkter

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

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet välkomnar 
förslaget från flera statliga ledare om ett 
internationellt fördrag om 
pandemirespons och anser att den bör 
innehålla en stark handelspelare. 
Parlamentet understryker att det 
internationella ramverket för handel 
måste främja samarbete och införa både 
strukturella mekanismer och 
snabbresponsmekanismer för att hjälpa 
regeringar att ta sig förbi de utmaningar 
som hör samman med hälsorelaterade 
nödsituationer. Parlamentet anser att 
framsteg måste göras på områdena insyn i 
tillgängliga lager, globala 
leveransnätverk, produktionskapacitet och 
produktprissättning av essentiella 
hälsoprodukter, genomförandet och 
utvecklingen av undantag för 
folkhälsorelaterad säkerhet inom ramen 
för immateriella rättigheter, global 
rörlighet för essentiella tjänster, skydd 
och främjande av resiliensen i små och 
medelstora företag och utveckling av en 
intersektionell strategi för att hantera de 
negativa konsekvenserna av 
hälsorelaterade kriser på jämställdhet, 
inkomstjämlikhet och minoriteters 
ställning.

Or. en

Ändringsförslag 172
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides
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Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet anser att ett 
nytt utskott för handel och hälsa bör 
inrättas vid WTO:s tolfte 
ministerkonferens för att framställa 
riktlinjer för hur regeringar kan 
genomföra befintliga undantag och 
flexibiliteter i internationell handelsrätt 
för att öka folkhälsosäkerheten. Dessa 
mekanismer måste införas för att 
förbättra den globala responsen på 
hälsorelaterade nödsituationer och lägga 
grunden för en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om 
pandemirespons.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang de skadliga effekterna av 
ensidiga åtgärder, såsom 
exportrestriktioner och exportförbud samt 
bristen på transparens när det gäller de 
globala lagren och den efterföljande 
prisspekulationen för knappa viktiga varor, 
inte minst för låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet begär 
därför att WTO:s initiativ om handel och 
hälsa ska antas senast i slutet av 2021 och 
kräver större transparens när det gäller 

17. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang de skadliga effekterna av 
ensidiga åtgärder, såsom 
exportrestriktioner och exportförbud samt 
bristen på transparens när det gäller de 
globala lagren och den efterföljande 
prisspekulationen för knappa viktiga varor, 
inte minst för låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet begär 
därför att EU ska uppmuntra till 
antagandet av WTO:s initiativ om handel 
och hälsa senast i slutet av 2021 och 
uppmuntra till starkare globalt samarbete, 
inbegripet ökad transparens, produktion av 
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utbudet och produktionen av viktiga 
medicinska produkter och tjänster.

medicinska produkter, resiliens i det 
globala hälso- och sjukvårdssystemet och 
tillgängliga och prisvärda medicinska 
produkter och tjänster.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang de skadliga effekterna av 
ensidiga åtgärder, såsom 
exportrestriktioner och exportförbud samt 
bristen på transparens när det gäller de 
globala lagren och den efterföljande 
prisspekulationen för knappa viktiga varor, 
inte minst för låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet begär 
därför att WTO:s initiativ om handel och 
hälsa ska antas senast i slutet av 2021 och 
kräver större transparens när det gäller 
utbudet och produktionen av viktiga 
medicinska produkter och tjänster.

17. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang de skadliga effekterna av 
ensidiga åtgärder, såsom 
exportrestriktioner och exportförbud samt 
bristen på transparens när det gäller de 
globala lagren och den efterföljande 
prisspekulationen för knappa viktiga varor, 
inte minst för låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet begär 
därför att WTO:s initiativ om handel och 
hälsa ska antas senast i slutet av 2021 och 
kräver att en ny förordning utarbetas som 
ställer mycket större krav på transparens 
när det gäller utbudet, produktionen av och 
kostnaden för viktiga medicinska 
produkter och tjänster.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet betonar att 
globala leveranskedjor för råmaterial, 
produktion och distribution av vacciner 
gynnas av öppna handelsförbindelser. 
Parlamentet understryker att 
protektionism i produktionen och 
distributionen av vaccin kan förhindra 
åtgärderna mot den globala pandemin. 
Parlamentet är införstått med att EU är 
en av de förhållandevis största 
exportörerna av vaccin till tredjeländer, 
men att dessa exporter även på absolut 
nivå ännu inte är tillräckliga för att 
hantera den globala pandemin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet efterlyser en 
översyn av EU-direktivet om immateriella 
rättigheter för att säkerställa att patent 
inte hindrar tillgången till vaccin mot 
covid-19, för att kräva den nödvändiga 
öppenheten från industrin och en 
kostnads-nyttoanalys per produkt som 
möjliggör en rättvis och skälig patenttid 
och den nödvändiga flexibiliteten i 
exceptionella situationer av folkhälsoskäl.

Or. en

Ändringsförslag 177
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro
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Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på ett effektivt sätt 
utnyttja sina befogenheter när det gäller 
centraliserade offentliga inköp av vaccin 
för att kräva den nödvändiga öppenheten 
och efterlevnaden av avtal från 
leverantörer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. 
Parlamentet insisterar på att i tid få 
omfattande tillgång till sådana uppgifter.

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
kan äventyra en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder. Parlamentet bekräftar på 
nytt att EU:s exporttillståndsmekanism är 
en tillfällig åtgärd, som endast bör 
användas som allra sista utväg, som på 
lång sikt bör utvecklas till en 
insynsmekanism. Parlamentet betonar 
dock att en riktad 
exporttillståndsmekanism med kriterier 
som rör proportionalitet och ömsesidighet 
för närvarande har till effekt att 
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säkerställa EU-medborgarnas säkerhet 
och välbefinnande. Parlamentet 
understryker att den ökade insyn som ges 
genom EU:s exporttillståndsmekanism 
har ökat EU-medborgarnas förtroende för 
EU:s utrullning av vaccin och hantering 
av covid-19-pandemin, samtidigt som den 
har visat EU:s samarbetsstrategi som 
förespråkare av vaccinexport.

Or. en

Ändringsförslag 179
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner, stör 
produktionskedjor och kan leda till 
vedergällningar. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 180
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
varianter av covid-19 samt 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 181
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, i motsats till 
Ryssland, och betonar att detta äventyrar 
en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
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insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

Or. el

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 
exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och, i mindre utsträckning, 
EU, och betonar att detta äventyrar en 
snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång 
till sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 183
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den senaste tidens ökning av 

18. Europaparlamentet är bekymrat 
över den nya ökningen av 
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exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importanmälan. 
Parlamentet insisterar på att i tid få 
omfattande tillgång till sådana uppgifter.

exportrestriktioner för vacciner i de 
viktigaste tillverkningsländerna, såsom 
Förenta staterna, Förenade kungariket, 
Kina, Indien och EU, och betonar att detta 
äventyrar en snabb global ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att samarbeta med 
producentländerna för att snabbt undanröja 
exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav 
på export- och importtransparens och 
anmälan. Parlamentet insisterar på att i tid 
få omfattande tillgång till sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 184
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar den 
nyckelroll som spelas av den offentliga 
sektorns resurser som ger 
läkemedelsbolag möjlighet att minska 
risken i hela värdekedjan för vaccin 
genom finansiering och stora 
subventioner för forskning och utveckling 
samt storskaliga avancerade inköpsavtal. 
Parlamentet understryker också det 
grundläggande bidraget från 
vårdpersonal, patienter, covid-19-
överlevare och allmänheten som har 
deltagit i kliniska prövningar och annan 
FoU-verksamhet avseende olika 
behandlingar och vaccin. Parlamentet 
anser därför att innovationer som ligger 
bakom dessa vaccin inte bör privatiseras 
genom exklusiva immateriella rättigheter 
eller vara föremål för hinder mot tekniska 
överföringar. Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang kraftfullt att inget av de 
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läkemedelsbolag som för närvarande 
producerar sådana vaccin hittills har 
delat sin teknik, know-how och 
forskningsresultat med det multilaterala 
initiativet C-TAP (covid-19 Technology 
Access Pool), och påpekar att det därför 
finns otillräckliga frivilliga och 
branschstyrda strategier.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet är djupt oroat 
över det ökande antalet varianter av 
covid-19. Parlamentet betonar att bristen 
på produktion och distribution av vaccin i 
tredjeländer kan leda till en ökning av 
olika nya typer av varianter. Parlamentet 
betonar att Covax-faciliteten för 
närvarande inte räcker för att distribuera 
vaccin till de mest sårbara. Parlamentet 
understryker att snabb global tillgång till 
vaccin kan gynna den globala ekonomins 
och EU-ekonomins återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 186
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess 

19. Europaparlamentet understryker att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
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varianter är en global kollektiv nyttighet 
och att multilaterala insatser bör inriktas på 
att öka den globala produktionskapaciteten 
och tekniköverföringen, inbegripet i låg- 
och medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen i EU:s medlemsstater.

Or. el

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

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess 
varianter är en global kollektiv nyttighet 
och att multilaterala insatser bör inriktas på 
att öka den globala produktionskapaciteten 
och tekniköverföringen, inbegripet i låg- 
och medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

19. Europaparlamentet understryker att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och på 
att främja frivilliga partnerskap och avtal 
om tekniköverföring, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder, vilket kan ske i form av en 
samordningscentral för offentlig-privata 
partnerskap som för samman offentliga 
och privata parter för att möjliggöra och 
bygga ut partnerskap, övervaka 
flaskhalsar och identifiera åtgärder för att 
stödja tillverkning och användning av 
vaccin.
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Or. en

Ändringsförslag 188
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
brådskande multilaterala insatser bör 
inriktas på att snabbt och permanent öka 
den globala produktionskapaciteten och 
den bindande tekniköverföringen, 
inbegripet i låg- och medelinkomstländer. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang 
det globala toppmötet om leveranskedjan 
för och produktionen av covid-19-vaccin, 
som hölls den 8 och 9 mars 2021, och 
efterlyser inrättandet av strukturella 
plattformar för att snabbt öka 
vaccinproduktionen i fler länder. 
Parlamentet anser att EU med detta mål 
som en del av initiativet Hälsa och handel 
på WTO-nivå vid den tolfte 
ministerkonferensen, samt vid nästa 
generalförsamling i WHO, skyndsamt bör 
främja multilaterala arrangemang 
inbegripet ett fördrag om pandemier. 
Parlamentet understryker att sådana 
arrangemang å ena sidan bör omfatta en 
behovsinriktad strategi med en 
”efterfråganssida” som tillhandahåller 
gemensam finansiering och globalt 
samordnade förhandsköp och å andra 
sidan en integrerad strategi med en 
”tillgångssida” för att bygga ut hela 
värdekedjan, med utgångspunkt i icke-
exklusiv global frivillig licensiering som 
bygger på öppen forskning och bindande 
mekanismer för tekniköverföringar.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Inma Rodríguez-Piñero, 
Udo Bullmann, Miroslav Číž

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på en 
likvärdig distribution av vaccin i hela 
världen och att öka den globala 
produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder. Parlamentet efterlyser fler 
internationella insatser för att påskynda 
leveransen av vaccin till Covax.

Or. en

Ändringsförslag 190
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess 
varianter är en global kollektiv nyttighet 
och att multilaterala insatser bör inriktas på 
att öka den globala produktionskapaciteten 
och tekniköverföringen, inbegripet i låg- 
och medelinkomstländer. Parlamentet 

19. Europaparlamentet understryker att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten av 
covid-19-vaccin, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
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välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 191
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet som bör 
vara tillgänglig för alla och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
bör vara en global kollektiv nyttighet och 
att multilaterala insatser bör inriktas på att 
öka den globala produktionskapaciteten 
och tekniköverföringen, inbegripet i låg- 
och medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 193
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

19. Europaparlamentet understryker att 
vaccinerna mot covid-19 och dess varianter 
är en global kollektiv nyttighet och att 
multilaterala insatser bör inriktas på att öka 
den globala produktionskapaciteten och 
licensieringsavtalen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang varmt det 
globala toppmötet om leveranskedjan för 
och produktionen av covid-19-vaccin, som 
hölls den 8–9 mars 2021, och efterlyser 
inrättandet av strukturella plattformar för 
att snabbt öka vaccinproduktionen i fler 
länder.

Or. en
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Ändringsförslag 194
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet anser att EU 
kan och bör bidra ensidigt till denna 
strävan genom att säkerställa att framtida 
avancerade inköpsavtal, särskilt för nästa 
generation vaccin, är helt öppna och 
integrerar bindande bestämmelser när det 
gäller icke-exklusiv global licensiering, 
patentpooler, know-how, 
affärshemligheter, skyddade data och 
tekniköverföringar. Parlamentet påpekar 
vidare att eftersom det är sannolikt att nya 
varianter av covid-virus och andra 
zoonoser kan bli vanligt förekommande 
de kommande åren är det brådskande och 
nödvändigt att strukturellt tänka om när 
det gäller hela affärsmodellen och ramar 
för offentlig-privata partnerskap bakom 
utvecklingsproduktionen av globala 
allmänna nyttigheter som vaccin och 
annan essentiell hälsorelaterad teknik.

Or. en

Ändringsförslag 195
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet välkomnar 
Indiens och Sydafrikas initiativ, som stöds 
av nästan 100 länder, att begära ett 
tillfälligt undantag vid WTO från avtalet 
om handelsrelaterade aspekter av 
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immaterialrätter som berör produktion av 
vacciner mot covid-19.

Or. fr

Ändringsförslag 196
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet välkomnar det 
europeiska medborgarinitiativet ”Rätt till 
behandling”.

Or. en

Ändringsförslag 197
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en 
konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) för att 
säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal och lösa problem i 
leveranskedjan.



PE691.343v01-00 132/184 AM\1229172SV.docx

SV

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en konstruktiv 
dialog om ett tillfälligt undantag från 
WTO:s avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) 
för att säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en konstruktiv 
dialog om ett tillfälligt undantag från 
WTO:s avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) 
för att säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
omvärdera Trips+-åtagandena i EU:s 
handelsavtal mot bakgrund av de 
lärdomar som har dragits, och att 
förbättra arbetet med att öka effektiviteten 
hos flexibla immaterialrätter, exempelvis, 
men inte begränsat till, obligatorisk 
licensiering i samband med bilaterala 
förhandlingar och dialoger.

Or. en

Ändringsförslag 199
Geert Bourgeois

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en 
konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) för att 
säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier.

Or. en

Ändringsförslag 200
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en konstruktiv 
dialog om ett tillfälligt undantag från 
WTO:s avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips-
avtalet) för att säkerställa att länder inte 
utsätts för repressalier i samband med 

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende EU att stödja förslaget till 
undantag från Trips-avtalet och insisterar 
på att det ska föras en konstruktiv dialog 
om detta förslag, och uppmanar därvid 
EU att i Trips-rådet begära att 
textbaserade förhandlingar ska inledas 
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covid-19-relaterade patentintrång under 
pandemin.

före den tolfte ministerkonferensen för att 
utan dröjsmål ta itu med de globala 
produktionsbegränsningarna och bristen 
på tillgång, samt för att säkerställa att 
länder inte utsätts för repressalier i 
samband med covid-19-relaterade 
patentintrång under pandemin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en konstruktiv 
dialog om ett tillfälligt undantag från 
WTO:s avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) 
för att säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en proaktiv 
och konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) för att 
säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin. 
Parlamentet understryker det arbete som 
har utförts av WTO:s generaldirektör för 
att föra medlemmarna framåt i 
diskussionen om handels- och 
hälsorelaterade initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 202
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en 
konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) för att 
säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal och lösa problem i 
leveranskedjan. Parlamentet inser den 
kritiska roll som den befintliga 
immaterialrättsliga ramen spelar för att 
möjliggöra en oöverträffad hastighet i 
utvecklingen av vaccin och behandlingar 
mot covid-19 och för att underlätta det 
breda samarbetet mellan regeringar, 
forskningsinstitut och läkemedelsbolag.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en konstruktiv 
dialog om ett tillfälligt undantag från 
WTO:s avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) 

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
essentiella hälsorelaterade och 
medicinska produkter och minska bristen 
på kvalificerad och erfaren personal, lösa 
problem i leveranskedjan och se över den 
globala ramen för immateriella rättigheter 
inför framtida pandemier. Parlamentet 
insisterar i detta avseende på att det ska 
föras en konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om 
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för att säkerställa att länder inte utsätts 
för repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) för att 
bidra till att öka den industriella 
kapaciteten för vaccinproduktion.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal, lösa problem i leveranskedjan 
och se över den globala ramen för 
immateriella rättigheter inför framtida 
pandemier. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på att det ska föras en 
konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) för att 
säkerställa att länder inte utsätts för 
repressalier i samband med covid-19-
relaterade patentintrång under pandemin.

20. Europaparlamentet betonar att den 
internationella handelspolitiken måste 
spela en proaktiv roll i denna strävan, 
genom att underlätta handeln med råvaror, 
minska bristen på kvalificerad och erfaren 
personal och lösa problem i 
leveranskedjan. Parlamentet insisterar i 
detta avseende på att inga konkreta bevis 
har lagts fram som visar att immateriella 
rättigheter utgör ett hinder mot kampen 
mot covid-19. Parlamentet anser att ett 
tillfälligt undantag från WTO:s avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) inte 
kommer att förbättra vaccinproduktionen 
och överföringen av teknik/know-how och 
att destabilisering av det 
immaterialrättsliga regelverket, som för 
närvarande ger skydd och incitament, 
kommer att undergräva EU:s beredskap 
mot mutationer och framtida pandemier. 
Parlamentet konstaterar att de minst 
utvecklade länderna redan är undantagna 
från en stor mängd väsentliga Trips-
förpliktelser.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet anser att det 
pågående förslaget till förordning om en 
förstärkt roll för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten i krisberedskap 
och krishantering vad gäller läkemedel 
och medicintekniska produkter 
[2020/0321 (COD)] är ett relevant steg 
mot att uppnå tillräcklig resiliens i de 
europeiska hälsorelaterade 
leveranskedjorna, särskilt för att behålla 
de viktiga leveranskedjorna för essentiella 
varor för en hälsokris (dvs. medicinsk 
utrustning, livsmedelsprodukter, IKT-
varor och -tjänster) öppna och 
fungerande.

Or. en

Ändringsförslag 206
Geert Bourgeois

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet understryker 
att forskare och industrin har lagt ner 
mycket arbete på att utveckla nya 
diagnoser, behandlingar och vaccin mot 
covid. Parlamentet anser i detta avseende 
att avtalet om handelsrelaterade aspekter 
på immateriella rättigheter (Trips-avtalet) 
tillåter den nödvändiga flexibiliteten 
avseende immateriella rättigheter och inte 
utgör ett verkligt hinder när det gäller 
tillgång till covid-19-relaterad teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet noterar med 
oro att den geopolitiska konkurrensen och 
spänningarna har accelererat efter 
utbrottet av covid-19. Parlamentet betonar 
att Europeiska unionen fortfarande måste 
positionera sig i den här nya geopolitiska 
miljön och anser att den globala 
pandemin har bekräftat behovet av en 
starkare och effektivare internationell 
politik för handel och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 208
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att identifiera konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet påminner om att 
mer än hälften av EU:s energibehov 
uppfylls genom nettoimporter, främst från 
Ryssland, och att detta höga 
energiberoende är en utmaning för det 
öppna strategiska oberoendet, vilket 
tvingar oss att påskynda 
energiomställningen. Parlamentet betonar 
att vår marknadsstyrka, våra värderingar 
och vårt engagemang för samarbete, 
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värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

rättvisa och en regelbaserad handel bör 
utgöra grunden för vår öppenhet. 
Parlamentet föreslår starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om våra värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder. Parlamentet anser 
att plurilaterala handelsavtal med ett 
begränsat antal partner och fokus på 
strategiska frågor som leveranser av 
halvledare och andra strategiska 
komponenter eller att den cirkulära 
ekonomin erbjuder en bättre och konkret 
väg mot att genomföra konceptet med 
öppet strategiskt oberoende och skulle få 
stöd i det civila samhället.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet påminner om den 
geopolitiska betydelsen av en stark, 
diversifierad och resilient EU-
handelspolitik. Parlamentet betonar att 
EU:s marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker nya 
och befäster befintliga partnerskap med 
likasinnade partner. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att gå vidare och slutföra de pågående 
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bilaterala förhandlingarna med 
internationella partner. Parlamentet 
betonar dock att när samarbete inte är 
möjligt bör EU tillvarata sina intressen 
genom autonoma åtgärder för att värna om 
sina värderingar och bekämpa illojala 
handelsmetoder.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende och att säkerställa att alla 
mjuka och hårda alternativ läggs fram, 
även kalibrerade hot. Parlamentet betonar 
att EU:s marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa, 
ömsesidighet och en regelbaserad handel 
bör utgöra grunden för en sådan öppenhet. 
Parlamentet rekommenderar starkt att EU 
söker partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 211
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen



AM\1229172SV.docx 141/184 PE691.343v01-00

SV

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att kartlägga sårbara 
leveranskedjor och identifiera möjliga 
åtgärder och en färdplan för att genomföra 
konceptet med öppet strategiskt oberoende. 
Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 212
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
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värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder i enlighet med 
folkrätten.

Or. en

Ändringsförslag 213
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för samarbete, rättvisa och en 
regelbaserad handel bör utgöra grunden för 
en sådan öppenhet. Parlamentet 
rekommenderar starkt att EU söker 
partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa konkreta och 
specifika åtgärder och en färdplan för att 
genomföra konceptet med öppet strategiskt 
oberoende. Parlamentet betonar att EU:s 
marknadsstyrka, värderingar och 
engagemang för folkrätten, samarbete, 
rättvisa och en regelbaserad handel bör 
utgöra grunden för en sådan öppenhet. 
Parlamentet rekommenderar starkt att EU 
söker partnerskap med likasinnade partner. 
Parlamentet betonar dock att när samarbete 
inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att 
värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

Or. el

Ändringsförslag 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet manar till 
ekonomiska sanktioner för europeiska 
statliga och kommersiella organisationer 
som är inblandade i kränkningar av de 
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mänskliga rättigheterna och övergrepp 
som begås i tredjeländer med starka 
kommersiella kopplingar till unionen, för 
att förhindra och avskräcka från 
medhjälp till kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna som kan utgöra 
brott mot mänskligheten enligt folkrätten.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att gå vidare med 
införandet av den multilaterala 
investeringsdomstolen, som bygger på 
EU:s strategi i dess bilaterala 
frihandelsavtal, för att fullt ut utnyttja sin 
rätt på EU-nivå när det gäller 
investeringsavtal, och för att stödja 
medlemsstater i deras genomförande av 
en effektiv undersökningsmekanism för 
utländska direktinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet applåderar 
kommissionens åtagande om att 
underlätta och förbättra handeln med en 
utökad gemensam kontaktpunkt för att 
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leverantörer av distansförsäljning av 
varor inom EU kan redovisa moms som 
ska betalas i andra medlemsstater utan att 
vara skyldiga att registrera sig för moms i 
dessa länder. Parlamentet anser att 
inkludering av distansförsäljning av 
accisprodukter i den gemensamma 
kontaktpunkten för moms i deklarationen 
och betalningen av moms är en positiv 
åtgärd och frågar kommissionen om det 
kan komma fler sådana.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att eftersträva en 
ändamålsenlig ”diplomati för vaccin och 
medicinsk utrustning” för länder med 
begränsad tillgång till dem och att arbeta 
effektivt för att öka EU:s globala ställning 
och diplomatiska synlighet på det här 
området eftersom erkännandet av EU:s 
ledande roll kommer att stärka dess 
internationella trovärdighet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21c. Europaparlamentet anser att 
hanteringen av internationella frågor som 
uppstår till följd av, men inte begränsat 
till, covid-19-pandemin, bör hanteras på 
multilateral nivå och kräver ytterligare 
engagemang av Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, som agerar 
gemensamt som ”Team Europa”.

Or. en

Ändringsförslag 219
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. 
Parlamentet betonar vikten av att gå 
vidare med WTO:s initiativ om handel 
och klimat.

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på strategiskt 
oberoende, ekonomisk återhämtning och 
hantering av subventioner som snedvrider 
konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 220
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, 
Seán Kelly, Jörgen Warborn
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO över alla 
funktioner. Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på ekonomisk 
återhämtning, digital handel, osäkra 
statliga subventioner och hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra sin 
agenda. Parlamentet betonar vikten av att 
gå vidare med WTO:s initiativ om handel 
och klimat.

Or. en

Ändringsförslag 221
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat. 
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betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att inkludera expertis inom 
handel och miljö i ramen för tvister som 
uppstår till följd av konflikter mellan 
handelsåtaganden och 
miljöskyddsundantag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föra fram 
detta förslag i samband med sitt klimat- 
och handelsinitiativ inom WTO.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling, inbegripet 
mål som rör jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och arbetsnormer. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat och 
säkerställa en snabb sammankoppling av 
WTO och andra organisationer i det 
multilaterala systemet, däribland WHO.

Or. en

Ändringsförslag 223
Emmanuel Maurel
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

22. Europaparlamentet noterar att man 
inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

Or. fr

Ändringsförslag 224
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling, bland annat 
genom att slutföra förhandlingarna om 
fiskesubventioner. Parlamentet betonar 
vikten av att gå vidare med WTO:s initiativ 
om handel och klimat samt e-
handelsförhandlingarna. Parlamentet 
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välkomnar strategin av WTO:s nya 
generaldirektör och förväntar sig att 
kommissionen ger henne starkt stöd för 
att stimulera organisationen så att den 
kan hantera de utmaningar som det 
multilaterala handelssystemet för 
närvarande står inför.

Or. en

Ändringsförslag 225
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel, teknik och klimat och 
göra framsteg i de plurilaterala 
förhandlingarna om e-handel och 
underlättande av investeringar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat. 
Parlamentet betonar vikten av effektiv 
tvistlösning för att etablera stabilitet och 
förutsebarhet i det multilaterala 
handelssystemet och behovet av att lösa 
den rådande situationen i 
överprövningsorganet i samarbete med 
USA, för att få det att fungera igenom, på 
ett sådant sätt att handelstvister kan lösas 
på rätt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 227
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 

22. Europaparlamentet välkomnar att 
man inom ramen för översynen av 
handelspolitiken bekräftade 
multilateralismen och lade fram 
omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. 
Parlamentet instämmer med 
kommissionens betoning på hållbar 
utveckling i sin vision för reformen av 
WTO och uppmanar kommissionen att 
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göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat.

göra allt den kan för att genomföra en 
agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s 
initiativ om handel och klimat samt hälsa. 
Parlamentet upprepar sitt stöd för ett avtal 
om miljövaror. Parlamentet uppmanar 
alla regeringar i den tolfte 
ministerkonferensen att skapa regler för 
att förbjuda subventioner som hotar 
fiskets hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

Or. fr

Ändringsförslag 229
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet noterar 
särskilt att snedvridningar av konkurrensen 
som orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag i statliga kapitalistiska 
system måste tas upp. Parlamentet ber 
kommissionen att lägga fram förslag för 
att identifiera och skilja mellan olika 
kategorier av subventioner genom analogi 
till de ”röda”, och ”orange” rutorna samt 
en ”grön” ruta som innehåller de 
subventioner som stöder legitima mål i 
allmänhetens intresse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att aktivt försöka 
finna en lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och nivån på åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

Or. en

Ändringsförslag 230
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
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statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

statsägda företag. Parlamentet stöder 
kommissionens förslag om att inleda 
förhandlingar om ett plurilateralt avtal 
om konkurrensneutralitet med 
likasinnade partner. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att aktivt försöka 
finna en lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag, särskilt från Kina. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
aktivt försöka finna en lösning på 
obalansen mellan utvecklingsnivån och 
antalet åtaganden som gjorts inom det 
internationella handelssystemet. 
Parlamentet är övertygat om att EU:s 
ledarskap och ett transatlantiskt 
samarbete är avgörande för att en 
meningsfull reform av WTO ska lyckas.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas. 
Parlamentet anser att det är nödvändigt 
att WTO:s nästa ministerkonferens tar 
upp debatten om immateriella rättigheter, 
den internationella handelns roll för att 
skydda världen från hälsorelaterade hot, 
och även tar itu med sanktionssystemet 
för att förhindra att konsekvenserna för 
att vissa medlemmar bryter mot 
internationella handelsregler betalas av 
sektorer som inte är ansvariga för den 
bristande efterlevnaden.

Or. en

Ändringsförslag 233
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas.

23. Europaparlamentet betonar att ett 
återupplivande av WTO:s 
förhandlingsfunktion kommer att spela en 
nyckelroll i en eventuell betydande reform 
av organisationen. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet av att ta itu med 
snedvridningar av konkurrensen som 
orsakas av industrisubventioner och 
statsägda företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt försöka finna en 
lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden 
som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat 
om att EU:s ledarskap är avgörande för att 
en meningsfull reform av WTO ska lyckas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätt att engagera sig i plurilaterala 
förhandlingar som ett steg mot 
multilaterala avtal.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet understryker 
att EU för att återuppliva WTO:s 
förhandlingsfunktion måste samarbeta 
med likasinnade partner för att hitta en 
gemensam utgångspunkt för en reform av 
WTO i ett så brett avseende som möjligt. 
Parlamentet betonar att särskild 
uppmärksamhet måste läggas på 
utvecklingsländer och deras särskilda 
behov när det gäller ekonomisk tillväxt, 
hållbar utveckling och en reform av 
WTO. Parlamentet bekräftar på nytt att 
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meningsfulla framsteg med reformen av 
WTO kräver ett brett samförstånd och 
koalitioner mellan likasinnade partner.

Or. en

Ändringsförslag 235
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att ett 
återinförande av handelstullar skulle få 
konsekvenser för handeln och den globala 
ekonomin i en tid då vi vill maximera 
styrkan i återhämtningen efter covid.

Or. en

Ändringsförslag 236
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och samordna arbetet på sina 
vägar mot koldioxidneutralitet i hela 
världen. Parlamentet betonar dock att för 
att detta tillvägagångssätt ska vara effektivt 
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vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

måste vissa medlemmar i G20 utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
stärka samarbetet om koldioxidneutralitet 
och andra aspekter på den gröna given. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar i G20 utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 238
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden. 
Parlamentet anser i detta sammanhang 
att relationen till Ryssland och den 
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utsträckning i vilken den politik som den 
ena sidan tillämpar ska få påverka den 
andra sidans långsiktiga intressen bör 
granskas på nytt.

Or. el

Ändringsförslag 239
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden.

24. Europaparlamentet instämmer med 
det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör 
samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. 
Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste 
vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
leverera en effektiv mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 240
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
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villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter 
för att upprätthålla dessa standarder på 
ett effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

villkor. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

Or. en

Ändringsförslag 241
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
stöder uppskjutningen av tullarna för 
Airbus-Boeing och kräver att denna fråga 
får en permanent lösning. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor för företag, fortsätta att utforska 
avtal om bedömningar av 
överensstämmelse och avskaffande av 
industritullar, komma överens om 
ambitiösa tekniska och miljömässiga 
standarder och bygga vidare på varandras 
erfarenheter för att främja dessa standarder 
globalt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
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för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

Or. en

Ändringsförslag 242
Bernd Lange

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
inser samtidigt att en del olika intressen 
kvarstår. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen och den amerikanska 
regeringen att föra ett nära samarbete för 
att säkerställa lika villkor och komma 
överens om ambitiösa sociala och 
miljömässiga standarder och bygga vidare 
på varandras erfarenheter för att 
upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet uppmanar 
båda sidor att lösa bilaterala 
handelstvister. USA uppmanas att 
avlägsna tullarna på stål och aluminium 
enligt avsnitt 232. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att placera 
arbetstagare och löner i centrum för 
handelspolitiken, övervinna pandemin, 
påskynda den ekonomiska återhämtningen 
och underlätta handeln med viktiga 
medicinska produkter. Parlamentet 
upprepar att vi bör samarbeta för att uppnå 
en meningsfull reform av WTO och på nytt 
installera ett väl fungerande 
överprövningsorgan. Parlamentet 
uppmanar båda sidorna att stå fast vid 
WTO:s åtaganden enligt avtalet om 
offentlig upphandling och att finna 
gemensamma lösningar på gemensamma 
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problem, men understryker behovet av att 
EU agerar självständigt om det behövs.

Or. en

Ändringsförslag 243
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, 
Sergio Berlato
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar 
på gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen, 
gemensamma värderingar och mål. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen och den amerikanska 
regeringen att föra ett nära samarbete för 
att finna en lösning på pågående 
transatlantiska handelstvister som 
konflikten mellan Airbus och Boeing, 
digitala skatter eller tullar på stål och 
aluminium, samarbeta inom ramen för 
rådet för transatlantisk handel och teknik 
och arbeta tillsammans med ett nytt 
ambitiöst och omfattande handelsavtal, 
för att öka EU-företagens 
marknadstillträde, säkerställa lika villkor 
och komma överens om ambitiösa sociala 
och miljömässiga standarder och bygga 
vidare på varandras erfarenheter för att 
upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO med avseende på WTO:s 
tvistlösningssystem.
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Or. en

Ändringsförslag 244
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar och uppmanar 
med kraft både kommissionen och den 
amerikanska regeringen att föra ett nära 
samarbete för att säkerställa lika villkor 
och komma överens om ambitiösa sociala 
och miljömässiga standarder och bygga 
vidare på varandras erfarenheter för att 
upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet uppmanar i 
detta avseende kommissionen att placera 
handel och klimat och tillhörande 
reformer i hjärtat av de transatlantiska 
förbindelserna samtidigt som det noterar 
den höga ambitionsnivå som den nya 
amerikanska regeringen visar i ämnet, 
även baserat på nya strategier som de som 
har införts av USMCA. Parlamentet 
efterlyser gemensamma insatser för att 
komma ur pandemin, påskynda den 
ekonomiska återhämtningen och underlätta 
handeln med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

Or. en

Ändringsförslag 245
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro
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Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör 
samarbeta för att uppnå en meningsfull 
reform av WTO och finna gemensamma 
lösningar på gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder en ny, 
framåtblickande bred transatlantisk 
agenda som ger incitament för och 
prioritet åt utvecklingen av EU:s 
förbindelser med Nord- och Sydamerika, 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar, med målet att 
väga upp utvecklingen av det ekonomiska 
och handelsrelaterade samarbetet i 
Stillahavsområdet, uppnå en meningsfull 
reform av WTO och hitta gemensamma 
lösningar på gemensamma problem. 
Parlamentet uppmanar i det nya politiska 
sammanhanget den nya amerikanska 
regeringen att föra ett nära samarbete med 
EU:s institutioner för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala, arbetsrelaterade och miljömässiga 
standarder och bygga vidare på varandras 
erfarenheter för att upprätthålla dessa 
standarder på ett effektivare sätt. 
Parlamentet efterlyser gemensamma 
insatser för att komma ur pandemin, 
påskynda den ekonomiska återhämtningen 
och underlätta handeln med vaccin och 
viktiga medicinska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 246
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
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uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet anser att ett 
avskaffande av de amerikanska 
extraterritoriella sanktionerna mot 
Europeiska unionen utgör en 
förutsättning för allt handelssamarbete. 
Parlamentet efterlyser gemensamma 
insatser för att övervinna pandemin, 
påskynda den ekonomiska återhämtningen 
och underlätta handeln med viktiga 
medicinska produkter. Parlamentet 
upprepar att vi bör samarbeta för att uppnå 
en meningsfull reform av WTO och finna 
gemensamma lösningar på gemensamma 
problem.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
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pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem. Parlamentet stöder 
kommissionens meddelande om EU–USA: 
En ny agenda för globala förändringar, 
och efterlyser ett snabbt inrättande av ett 
nytt råd för handel och teknik mellan EU 
och USA.

Or. en

Ändringsförslag 248
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem. Parlamentet 
betonar vikten av att uppnå ett 
Genèvesamförstånd och behovet av att 
internationella organisationer arbetar 
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gemensamt för att bemästra de globala 
utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 249
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

25. Europaparlamentet stöder den nya, 
framåtblickande transatlantiska agendan 
som bygger på gemensamma intressen och 
gemensamma värderingar. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
den amerikanska regeringen att föra ett 
nära samarbete för att säkerställa lika 
villkor och komma överens om ambitiösa 
sociala och miljömässiga standarder och 
bygga vidare på varandras erfarenheter för 
att upprätthålla dessa standarder på ett 
effektivare sätt. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att övervinna 
pandemin, påskynda den ekonomiska 
återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. 
Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta 
för att uppnå en meningsfull reform av 
WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem. Parlamentet 
efterlyser ett nära samarbete mellan EU 
och USA inom ny och banbrytande 
teknik, inbegripet gemensamma export- 
och importrestriktioner i förhållande till 
auktoritära stater.

Or. en

Ändringsförslag 250
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn
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Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
måste åtföljas av betydande framsteg i 
utarbetandet av lämpliga och 
ändamålsenliga autonoma åtgärder, som 
ska vidtas i insatser för att motverka 
metoder som snedvrider marknaden eller 
för att försvara EU:s strategiska 
intressen, däribland ett förbud mot 
produkter som tillverkats med hjälp av 
tvångsarbete, en uppgraderad verktygslåda 
för handelspolitiska skyddsåtgärder och en 
fungerande sanktionsmekanism när det 
gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet 
kommer att granska avtalet omsorgsfullt, 
bland annat dess bestämmelser om 
hållbar utveckling, och påminner 
kommissionen om att parlamentet 
kommer att beakta 
människorättssituationen i Kina, 
inklusive Hongkong, när det ombeds att 
godkänna investeringsavtalet. 
Parlamentet beklagar djupt den 
oacceptabla kinesiska eskaleringen av 
placeringen av folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet och Europeiska 
unionens institutioner under sanktioner, 
eftersom det eroderar förtroendet och 
förhindrar det bilaterala samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 251
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
för ECR-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det 
övergripande investeringsavtalet mellan 
EU och Kina inte kan inledas förrän EU 
har infört nödvändiga autonoma åtgärder, 
däribland ett förbud mot produkter som 
tillverkats med hjälp av tvångsarbete, en 
uppgraderad verktygslåda för 
handelspolitiska skyddsåtgärder och en 
fungerande sanktionsmekanism när det 
gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet 
kräver att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina som under 
2020 har blivit EU:s viktigaste 
handelspartner när det gäller handel med 
varor. Parlamentet är fast övertygat om att 
det för handelsförbindelserna mellan EU 
och Kina krävs en mer balanserad och 
ömsesidig strategi som är gynnsam för 
båda sidorna. Parlamentet betonar att det 
övergripande investeringsavtalet mellan 
EU och Kina syftar till att öka 
marknadstillträdet för investerare och 
fastställa regler som ska förbättra de lika 
villkoren för EU-företag i Kina. 
Parlamentet understryker att 
ratificeringsprocessen för det 
övergripande investeringsavtalet mellan 
EU och Kina inte kan separeras från 
dynamiken som utvecklas i de bredare 
förbindelserna mellan EU och Kina och 
att den inte kan inledas förrän EU har 
infört nödvändiga autonoma åtgärder, 
däribland ett förbud mot produkter som 
tillverkats med hjälp av tvångsarbete, en 
uppgraderad verktygslåda för 
handelspolitiska skyddsåtgärder och en 
fungerande sanktionsmekanism när det 
gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet 
kräver att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker att Kina har lagt sanktioner 
på ledamöter i Europaparlamentet och 
vissa av dess enheter, vilket för 
närvarande gör ratificeringsprocessen för 
det övergripande investeringsavtalet 
otänkbart. Parlamentet kräver att 
kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan och 
fortsätter att vara hängiven att ha ett 
meningsfullt engagemang i handels- och 
investeringsförbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 253
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
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krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, 
däribland ett förbud mot produkter som 
tillverkats med hjälp av tvångsarbete, en 
uppgraderad verktygslåda för 
handelspolitiska skyddsåtgärder och en 
fungerande sanktionsmekanism när det 
gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet 
kräver att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
bör inledas efter att båda sidorna har 
enats om en färdplan som innehåller en 
tidsplan för att uppfylla åtagandena i 
avtalet. Parlamentet uppmanar unionen 
att etablera sin moderniserade 
uppsättning lagstiftning som medföljer 
unionens handelspolitik innan det 
övergripande investeringsavtalet mellan 
EU och Kina träder i kraft, inbegripet 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet, som i 
praktiken förhindrar att produkter som 
tillverkats med hjälp av tvångsarbete 
kommer in i EU, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med ett 
investerings- och marknadstillträdesavtal 
med Taiwan när det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
har trätt i kraft.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
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inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

inte kaninledas förrän EU har infört sina 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet 
understryker att ratificeringsprocessen för 
det övergripande investeringsavtalet 
mellan EU och Kina inte kan börja förrän 
de kinesiska sanktionerna mot ledamöter i 
Europaparlamentet upphävs. Parlamentet 
kräver att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

Or. en

Ändringsförslag 255
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan påbörjas förrän de kinesiska 
sanktionerna mot våra ledamotskollegor i 
Europaparlamentet helt och hållet 
upphävs och heller inte kan inledas förrän 
EU har infört nödvändiga autonoma 
åtgärder, däribland ett förbud mot 
produkter som tillverkats med hjälp av 
tvångsarbete, en uppgraderad verktygslåda 
för handelspolitiska skyddsåtgärder och en 
fungerande sanktionsmekanism när det 
gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet 
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kräver att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

Or. fr

Ändringsförslag 256
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan och 
inleder konsekvensbedömningen, 
samrådet med allmänheten och 
sonderingsförfarandet med Taiwan före 
utgången av 2021.

Or. en

Ändringsförslag 257
Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 26
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s mångfasetterade 
handelsförbindelser med Kina. Parlamentet 
är fast övertygat om att det för 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina 
krävs en mer balanserad och ömsesidig 
strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

26. Europaparlamentet är medvetet om 
vikten av EU:s handelsförbindelser med 
Kina. Parlamentet är fast övertygat om att 
det för handelsförbindelserna mellan EU 
och Kina krävs en mer balanserad och 
ömsesidig strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
inte kan inledas förrän EU har infört 
nödvändiga autonoma åtgärder, däribland 
ett förbud mot produkter som tillverkats 
med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad 
verktygslåda för handelspolitiska 
skyddsåtgärder och en fungerande 
sanktionsmekanism när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentets 
granskning av det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina 
kan dock inte börja förrän Kina har 
upphävt sina sanktioner mot parlamentets 
ledamöter och organ. Parlamentet kräver 
att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet understryker 
det viktiga mervärdet med att engagera sig 
i konsoliderade ekonomiska och 
affärsmässiga förbindelser med det 
bredare Asien-Stillahavsområdet, och 
manifestera konceptet med öppet 
strategiskt oberoende genom en 
diversifiering av EU:s leveranskedjor. 
Parlamentet betonar det strategiska 
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behovet av att bidra till den regionala och 
globala handeln och uppställandet av 
investeringsnormer och påminner om att 
den normativa spelplanen är ett område 
där EU måste utöva sitt inflytande, i linje 
med sina geoekonomiska ambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 259
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder avseende 
de företag som för närvarande gynnas av 
tvångsarbetslägren i Xinjiang och Tibet i 
Kina, där tusentals uigurer och tibetanska 
medborgare tvingas arbeta i produktion 
av varor som senare är en del av 
leveranskedjorna i vissa europeiska och 
globala företag.

Or. en

Ändringsförslag 260
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
EU-medlemsstaterna och 
kandidatländerna att överväga att lämna 
17+1-formatet, som kan vara 
kontraproduktivt när det gäller att stå 
eniga, och det kan undergräva 
Europeiska unionens enhet, och 
uppmanar i stället till att eftersträva en 
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gemensam och enhetlig EU-politik 
gentemot Kina.

Or. en

Ändringsförslag 261
Emmanouil Fragkos

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet anser att 
utökade relationer mellan EU och Indien 
erbjuder stora möjligheter på alla nivåer, i 
synbarhet handeln.

Or. el

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

Förslag till resolution
Punkt 26b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att gå framåt med 
investeringsavtalet med Taiwan, och vidta 
de nödvändiga åtgärderna för ett 
sonderingsförfarande, en 
konsekvensbedömning och inledning av 
ett samråd med allmänheten. Parlamentet 
upprepar vikten av den bilaterala 
strukturella dialogen, även i frågor som 
hör samman med multilateralism och 
WTO, teknik och folkhälsa, samt 
nödvändigt samarbete om kritiska 
leveranser av exempelvis halvledare.

Or. en
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Ändringsförslag 263
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 26b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa en 
strömlinjeformad mekanism på 
unionssidan som ger det civila samhället 
möjlighet att inge klagomål när 
tredjeländer inte uppfyller 
hållbarhetsåtagandena i bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att upprätta en 
handlingsplan på området för företagens 
internationella sociala ansvar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien och Indien. Parlamentet 
uppmanar alla EU:s institutioner att i vårt 
handels- och utvecklingssamarbete 
behålla skapandet av större resiliens inför 
pandemier och hälsorelaterade 
nödsituationer som prioriterad fråga.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet betonar vikten av att på ett 
ändamålsenligt, ihållande och 
konstruktivt sätt engagera länderna i det 
östliga partnerskapet, konsolidera 
befintliga djupgående och omfattande 
frihandelsavtal och tillhandahålla ett 
ömsesidigt gynnsamt ekonomiskt 
samarbete med dessa aktörer av 
geopolitisk relevans för EU:s strategiska 
agenda. Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

Or. en

Ändringsförslag 266
Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
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förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet noterar dock att 
kommissionen på grund av kriget nyligen 
mellan Armenien och Azerbajdzjan och 
omfattande kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Belarus bör se över sin 
strategi för det östliga partnerskapet tills 
situationen i Belarus och mellan 
Armenien och Azerbajdzjan förändras. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

Or. en

Ändringsförslag 267
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet betonar att mycket större 
fokus ska läggas på Asien-
Stillahavsområdet – den viktigaste delen 
av världen när det gäller ekonomisk 
tillväxt under en förutsebar framtid och 
efterlyser en omfattande och ambitiös 
strategi för Indien och Stillahavsområdet. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Latinamerika.

Or. en

Ändringsförslag 268
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner. 
Parlamentet upprepar vikten av ett 
strategiskt och hållbart partnerskap med 
Sydostasien, Indien och Latinamerika.

27. Europaparlamentet välkomnar 
engagemanget inom ramen för översynen 
av handelspolitiken för Afrika och det östra 
och södra grannskapet och efterlyser 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 
förbindelser med dessa partner, även på 
energiområdet. Parlamentet upprepar 
vikten av ett strategiskt och hållbart 
partnerskap med Sydostasien, Indien och 
Latinamerika.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet understryker 
vikten av förbindelsen mellan EU och 
Afrika och att främja ett nära politiskt och 
ekonomiskt samarbete mellan 
världsdelarna. Parlamentet betonar vikten 
av att ha ett robust partnerskap med den 
afrikanska kontinenten baserat på 
ömsesidighet, jämlikhet och gemensamma 
intressen. Parlamentet understryker att 
olika handelspolitiska instrument kan 
komplettera kommissionens arbete i detta 
avseende. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en inkluderande 
handelspolitisk strategi med Afrika och 
bidra till hållbar utveckling, ekonomisk 
tillväxt och resiliens, med beaktande av de 
stora variationerna i nivåerna av 
ekonomisk utveckling i världsdelen.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att lära sig av erfarenheten från covid-19-
pandemin att förstå bättre vad det innebär 
att vara geopolitisk aktör i en allt mer 
spänd global miljö och betonar vikten av 
att använda strategiskt förutseende för att 
öka beredskapen och resiliensen för den 
värld som kommer ur covid-19-pandemin 
och för framtida chocker och 
hälsorelaterade kriser, inbegripet 
uppkomsten av nya sjukdomsmutationer 
och framtida pandemier, i syfte att 
utveckla framtidssäkrade strategier och 
reaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 271
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet påpekar att 
covid-krisen har understrukit vikten av ett 
nytt partnerskap med den afrikanska 
kontinenten. Parlamentet understryker i 
detta sammanhang att frågan om 
skuldsänkningar och efterskänkande av 
skulder måste besvaras. Parlamentet 



AM\1229172SV.docx 181/184 PE691.343v01-00

SV

understryker att det är nödvändigt att 
erbjuda skuldrelaterade initiativ till 
privata fordringsägare. Parlamentet 
belyser behovet av att skapa ett politiskt 
utrymme i afrikanska länder för ett 
framgångsrikt genomförande av 
hälsorelaterade politiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 272
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet påminner om 
att för att stärka förtroendet för handel 
och globala marknader behövs en 
gemensam transparent informationsbas 
för att underbygga sunda politiska 
reaktioner och ett internationellt 
samarbete för att hålla handeln igång. 
Parlamentet anser att det i världen efter 
covid-19 kommer att vara avgörande att 
handelspartner uppfyller sina åtaganden 
om att anmäla handelsrelaterade åtgärder 
som vidtas som svar på pandemin till 
WTO.

Or. en

Ändringsförslag 273
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Förslag till resolution
Punkt 27b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet understryker 
åtagandet när det gäller vårt partnerskap 
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med Latinamerika och Karibien och våra 
handelsförbindelser med regionen. 
Parlamentet uttrycker sin oro över de 
konsekvenser som covid-19 har på 
kontinenten för dess hållbara utveckling 
och ekonomiska resiliens. Parlamentet 
upprepar att pandemin drabbade kvinnor 
i Latinamerika och Karibien hårt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föra en strukturell dialog med våra 
partner i Latinamerika och Karibien. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inkludera de utomeuropeiska länderna 
och territorierna och ta hänsyn till deras 
särskilda handelsbehov och förbindelser 
med EU.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet betonar att EU 
aktivt måste stödja diversifieringen av 
värdekedjor inom Afrika.

Or. en

Ändringsförslag 275
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Förslag till resolution
Punkt 27c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27c. Europaparlamentet understryker 
att Asien utvecklas ekonomiskt och för 
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närvarande har en viktig roll i den 
globala ekonomin, särskilt för 
varuimporter till Europa. Parlamentet 
betonar att avtalet om det regionala 
övergripande ekonomiska partnerskapet 
(RCEP) är både en möjlighet att utvidga 
den europeiska handeln och ett potentiellt 
hot mot EU:s handelsarbete i regionen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
behålla sitt engagemang i regionen och 
proaktivt främja regelbaserade 
handelsförbindelser.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27d. Europaparlamentet välkomnar 
den kommande översynen av det 
allmänna preferenssystemet (GSP) och 
kommissionens avsikt som ett av 
nyckelmålen att öka 
handelsmöjligheterna för 
utvecklingsländerna. Parlamentet 
understryker att GSP är ett politiskt 
verktyg som har potential att hjälpa 
utvecklingsländerna att främja hållbar 
och resilient tillväxt. Parlamentet 
understryker vikten av att våra partner i 
GSP+ följer internationella värderingar 
och av att eventuellt uppdatera och 
utvidga förteckningen över konventioner i 
den kommande översynen av 
förordningen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att engagera sig i 
jämställdhetsarbete i förhållande till GSP, 
GSP+ och Allt utom vapen.

Or. en
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