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Amendement 1
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept dat de Europese Unie 
en de Verenigde Staten de meest 
geïntegreerde economische relatie ter 
wereld hebben, die ook de grootste en 
diepste bilaterale handels- en 
investeringsrelatie is, met een bilaterale 
handel in goederen en diensten die goed is 
voor meer dan 1 biljoen EUR per jaar; 
benadrukt dat het belangrijk is om, als 
historische bondgenoten en 
handelspartners, onze trans-Atlantische 
betrekkingen nieuw leven in te blazen 
teneinde multilateralisme en een open, op 
regels gebaseerd handelsstelsel te 
bevorderen en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor dringende 
mondiale uitdagingen, waaronder de 
mondiale gezondheidscrisis; benadrukt 
dat betere handelsbetrekkingen tussen de 
EU en de VS ten goede zullen komen aan 
burgers en bedrijven aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan;

Or. en

Amendement 2
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf –1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. benadrukt dat de COVID-19-crisis 
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de noodzaak van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de VS, onder meer bij de 
productie en distributie van vaccins, niet 
heeft verminderd, maar heeft versterkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda, gelet op het 
feit dat onze economische betrekkingen 
ook verweven zijn met onze 
veiligheidsbelangen; is derhalve 
ingenomen met de positieve signalen van 
de regering-Biden over het versterken van 
de bilaterale betrekkingen met de EU, en 
dringt aan op hernieuwde samenwerking 
die in de komende jaren blijvende en 
concrete resultaten moet opleveren;
wijst op de noodzaak om gezamenlijke 
acties op basis van gedeelde belangen en 
waarden te organiseren, zodat wordt 
bijgedragen tot een duurzaam en inclusief 
economisch herstel op wereldschaal; 
beklemtoont dat het mondiale 
handelsstelsel moet worden hervormd, 
zodat wereldwijd een gelijk speelveld 
ontstaat, en dat moet worden 
samengewerkt om nieuwe regels op te 
stellen, met name ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken, aangezien 
oneerlijke concurrentie onze bedrijven en 
werknemers zwaar treft; merkt op dat de 
handelsbeleidagenda van de VS is gericht 
op “werknemers en lonen” en op 
veerkrachtigere en verantwoordere 
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toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 4
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal, en met name tot 
een gecoördineerde houding ten opzichte 
van Rusland en China, alsook tot 
gemeenschappelijke initiatieven met 
betrekking tot de beschikbaarstelling van 
mondiale collectieve goederen; benadrukt 
dat “werknemers en lonen”, en 
veerkrachtigere, duurzamere en meer 
verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan; steunt de 
aanpak voor een partnerschap op het 
gebied van leiderschap met de VS, gericht 
op het nastreven van gedeelde belangen 
en op vergroening van de handel; streeft 
naar nauwere trans-Atlantische 
parlementaire samenwerking op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 5
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

1. herhaalt zijn steun voor de nieuwe 
handelsstrategie van de EU, die erop 
gericht is de doelstellingen van haar 
binnenlands en buitenlands beleid te 
verwezenlijken en een grotere 
duurzaamheid te bevorderen in 
overeenstemming met haar toezegging om 
de VN-doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling volledig uit te voeren, onder 
meer via de trans-Atlantische agenda van 
de Unie; beschouwt het handelsbeleid als 
een belangrijk instrument voor het 
duurzame en inclusieve herstel na de 
COVID-19-pandemie, voor de groene en 
de digitale transformaties van onze 
economieën en voor de opbouw van een 
veerkrachtigere wereld; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren; benadrukt dat “werknemers en 
lonen”, en veerkrachtigere en meer 
verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

Or. en

Amendement 6
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
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herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan; moedigt in 
dit verband beide partijen aan soortgelijke 
instrumenten te ontwikkelen om 
dwangarbeid en uitbuitende 
arbeidsomstandigheden te verbieden en 
samen te werken om de eerbiediging van 
de rechten van werknemers en de 
milieunormen in handelsovereenkomsten 
te verbeteren, onder meer door voort te 
bouwen op elkaars ervaring om deze 
bepalingen doeltreffender te handhaven; 
moedigt beide partijen aan hun krachten 
te bundelen om de mensenrechten, de 
rechten inzake het milieu en de rechten 
van werknemers ook op multilateraal 
niveau te bevorderen;

Or. en

Amendement 7
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en 
gemeenschappelijke internationale 
normen en waarden te organiseren, zodat 
wordt bijgedragen tot een duurzaam en 
inclusief economisch herstel op 
wereldschaal; benadrukt dat “werknemers 
en lonen”, veerkrachtigere en meer 
verantwoorde toeleveringsketens, de strijd 
tegen klimaatverandering, een veilige 
digitale connectiviteit en het tegengaan 
van concurrentieverstorende praktijken 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
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agenda bovenaan moeten staan;

Or. en

Amendement 8
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

1. benadrukt dat de VS een cruciale 
handelspartner is en beschouwt het 
handelsbeleid als een strategisch 
geopolitiek instrument voor de trans-
Atlantische agenda; wijst op de noodzaak 
om gezamenlijke acties op basis van 
gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat het 
vaststellen van normen, “werknemers en 
lonen”, en veerkrachtigere en meer 
verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

Or. en

Amendement 9
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, alsook op basis van gedeelde 
risico’s en bedreigingen, zodat wordt 
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herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

bijgedragen tot een duurzaam en inclusief 
economisch herstel op wereldschaal; 
benadrukt dat “werknemers en lonen”, en 
veerkrachtigere en meer verantwoorde 
toeleveringsketens onderwerpen zijn die op 
een dergelijke agenda bovenaan moeten 
staan;

Or. en

Amendement 10
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere 
en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

1. beschouwt het handelsbeleid als 
een strategisch geopolitiek instrument voor 
de trans-Atlantische agenda; wijst op de 
noodzaak om gezamenlijke acties op basis 
van gedeelde belangen en waarden te 
organiseren, zodat wordt bijgedragen tot 
een duurzaam en inclusief economisch 
herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en 
veerkrachtigere, kortere en meer 
verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke 
agenda bovenaan moeten staan;

Or. en

Amendement 11
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept de noodzaak om de 
voordelen van het leven in een democratie 
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aan te tonen aan de burgers, met name 
aan die burgers die door de globalisering 
achterop zijn geraakt; roept de EU en de 
VS in deze context op samen te werken en 
hun strategieën op elkaar af te stemmen 
om investeringssynergieën te creëren, met 
name om de digitale en groene transities 
van hun economieën op duurzame en 
inclusieve wijze te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 12
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat gemeenschappelijke 
uitdagingen van de EU en de VS steeds 
meer van niet-militaire aard zijn en 
binnen ons economisch partnerschap 
vallen; dringt aan op een intensievere 
wetgeversdialoog tussen het Europees 
Parlement en het Amerikaanse Congres 
via de interactie tussen de commissies van 
beide instellingen en via de trans-
Atlantische wetgeversdialoog; stelt de 
oprichting voor van een Trans-
Atlantische Vergadering, een raadgevend 
forum waar leden van het Amerikaanse 
Congres en het Europees Parlement 
wetgevingsinitiatieven uitwisselen en 
samenwerkingsacties bespreken;

Or. en

Amendement 13
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de recente 
regeringswissel in de Verenigde Staten de 
Europese Unie niet mag afremmen bij de 
consolidering van haar digitale 
soevereiniteit, haar strategische 
autonomie en de onafhankelijkheid van 
haar industrie- en handelsbeleid;

Or. fr

Amendement 14
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een evenwichtige en 
voor beide partijen voordelige bilaterale 
handels- en investeringsovereenkomst 
positieve gevolgen zou hebben voor de 
trans-Atlantische betrekkingen, die veel 
verder zouden gaan dan de economische 
en handelsaspecten;

Or. es

Amendement 15
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de economieën 
van de EU en de VS samen goed zijn voor 
ongeveer de helft van het mondiale bbp en 
voor bijna een derde van de 
wereldhandelsstromen;
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Or. en

Amendement 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing;

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor Ngozi Okonjo-Iweala als de 
nieuwe directeur-generaal van de WTO, en 
verzoekt de Commissie en de regering-
Biden om open te staan voor haar 
belangrijke hervormingsinitiatieven, met 
name op het gebied van gezondheid; heeft 
grote waardering voor de terugkeer van de 
VS naar de Overeenkomst van Parijs en 
voor de Amerikaanse toezegging dat het 
aanpakken van de reële bedreigingen van 
de klimaatverandering van vitaal belang 
zal zijn in de economische diplomatie en 
handelsbesprekingen van de VS; 
beschouwt de WTO-
tariefcontingentovereenkomst als een 
eerlijk resultaat; spreekt zijn hoop uit dat 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing de ruimte biedt om 
dit conflict eindelijk op te lossen, en 
dringt aan op een snelle en duurzame 
oplossing voor vliegtuigsubsidies;

Or. en

Amendement 17
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing;

2. is ingenomen met de terugkeer van 
de VS naar de Overeenkomst van Parijs; is 
ook ingenomen met de snelle sluiting van 
de WTO-overeenkomst inzake 
tariefcontingenten, de eerste overeenkomst 
met de VS onder de nieuwe regering-
Biden, die laat zien dat deze nieuwe 
regering bereid is om binnen het WTO-
kader overeenstemming met de EU te 
bereiken;

Or. en

Amendement 18
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing;

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing; is van mening dat 
deze stappen het pad zullen effenen voor 
positievere en versterkte trans-Atlantische 
handelsbetrekkingen; roept op tot het 
overwegen van het starten van 
onderhandelingen over een mogelijke 
nieuwe vrijhandelsovereenkomst tussen 
de EU en de VS;

Or. en

Amendement 19
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing;

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten, de 
tijdelijke opschorting van douanerechten in 
verband met het geschil over Airbus en 
Boeing, de aankondiging om 
besprekingen te beginnen over de 
wereldwijde overcapaciteit op het gebied 
van staal en aluminium, en de bereidheid 
van de VS om besprekingen aan te gaan 
over een mogelijke Trips-ontheffing;

Or. en

Amendement 20
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing;

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten, de 
tijdelijke opschorting van douanerechten in 
verband met het geschil over Airbus en 
Boeing en het openen van besprekingen 
om de wereldwijde overcapaciteit op het 
gebied van staal en aluminium aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 21
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Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing;

2. is ingenomen met de steun van de 
VS voor de nieuwe directeur-generaal van 
de WTO, de terugkeer van de VS naar de 
Overeenkomst van Parijs, de WTO-
overeenkomst inzake tariefcontingenten en 
de tijdelijke opschorting van 
douanerechten in verband met het geschil 
over Airbus en Boeing in afwachting van 
een permanente oplossing;

Or. en

Amendement 22
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwelkomt de tijdelijke 
opschorting van douanerechten in 
verband met het geschil over Airbus en 
Boeing voor een periode van vier 
maanden als een positieve stap bij het 
vinden van een duurzame oplossing voor 
het afschaffen van aanvullende tarieven 
en het voorstellen van nieuwe regels voor 
vliegtuigsubsidies; merkt op dat de 
opschorting van die douanerechten in juli 
afloopt, en dringt erop aan dat deze 
tarieven permanent worden opgeheven;

Or. en

Amendement 23
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Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beveelt aan om wederzijds te 
erkennen dat de overheidssteun voor 
zowel Boeing als Airbus strategisch en 
van essentieel belang is geweest voor de 
ontwikkeling van deze industrie in zowel 
de VS als de EU; dringt aan op meer 
investeringen en samenwerking in de 
industrie om de CO2-uitstoot van het 
luchtvervoer drastisch te verminderen;

Or. en

Amendement 24
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de Amerikaanse 
vergeldingstarieven vanaf oktober 2019, 
na de Airbus-uitspraak, een onevenredig 
negatief effect hebben gehad op 
agrovoedingsproducten uit de EU; dringt 
er bij de Commissie op aan om via 
onderhandelingen te zoeken naar een 
permanente oplossing die leidt tot de 
permanente afschaffing van de tarieven;

Or. en

Amendement 25
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat moet worden 
samengewerkt om de Beroepsinstantie 
van de WTO volledig in ere te herstellen, 
en vraagt om een concrete toezegging van 
de huidige Amerikaanse regering om de 
rechter te benoemen en haar taak te 
herstellen;

Or. en

Amendement 26
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit voor gecoördineerde 
inspanningen om ambitieuze 
verbintenissen na te komen tijdens de VN-
toppen van 2021 inzake 
klimaatverandering (COP26) en 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 27
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. neemt kennis van het besluit van 
de Commissie om de verhoging van de 
tarieven voor de invoer uit de VS in 
verband met het geschil over aluminium 
en staal op te schorten; dringt er bij de VS 
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op aan om de tarieven op aluminium en 
staal op grond van artikel 232 te 
schrappen, en beklemtoont dat de 
bezorgdheid over de overcapaciteit op het 
gebied van staal en aluminium uit derde 
landen moet worden weggenomen;

Or. en

Amendement 28
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen, en om 
gezamenlijk nieuwe maatregelen vast te 
stellen om overcapaciteit aan te pakken; 
spoort aan de tarieven op aluminium en 
staal op grond van artikel 232 van de 
Amerikaanse Trade Expansion Act per 
direct op te heffen; dringt aan op een snelle 
en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies; onderstreept de zorgen 
over de veiligheid van de 
gegevensoverdracht op grond van de 
privacyschildovereenkomst tussen de EU 
en de VS; vraagt om versterking van de 
bilaterale samenwerking bij de productie 
en distributie van COVID-19-vaccins; 
pleit in dit verband voor samenwerking 
met het oog op een doeltreffende Trips-
ontheffing om blijk te geven van mondiaal 
leiderschap bij de bestrijding van de 
huidige pandemie en om de 
handelsstromen in grondstoffen veilig te 
stellen; 

Or. en
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Amendement 29
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies; merkt op dat de VS pas 
in mei 2021 voor het eerst een aantal 
doses COVID-19-vaccin hebben 
uitgevoerd, terwijl de Europese Unie dat 
sinds het begin van de goedkeuring van 
vaccins door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft 
gedaan; dringt er bij zowel de Europese 
Commissie als de VS op aan een 
gemeenschappelijke basis te vinden tussen 
hun twee “reshoring”-strategieën, 
namelijk Build Back Better en de open 
strategische autonomie, zodat de 
bestaande toeleveringsketens tussen de 
twee grootste interne markten ter wereld 
niet worden verstoord;

Or. en

Amendement 30
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies; roept op tot 
opschorting van aangekondigde 
handelsvergeldingsmaatregelen voor 
economische sectoren, zoals schoeisel, in 
lidstaten die een digitaledienstenbelasting 
hebben ingevoerd, terwijl de 
onderhandelingen in OESO-verband nog 
aan de gang zijn; verwacht dat beide 
partijen tegemoet zullen komen aan de 
zorgen van de EU over de Amerikaanse 
Buy American Act en Jones Act;

Or. en

Amendement 31
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen en dreigementen met 
aanvullende maatregelen inzake 
digitaledienstenbelastingen in te trekken, 
af te zien van verdere maatregelen en zich 
te richten op wat ons verbindt; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
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vliegtuigsubsidies; van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies; spoort beide partijen 
aan om de EU-VS-top te gebruiken als 
opstapje voor het verder verbeteren van 
onze handelsbetrekkingen en daarbij ook 
te kijken naar onbenutte gebieden voor 
meer samenwerking;

Or. en

Amendement 32
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Urmas Paet, Marie-
Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op 
grond van artikel 232 van de Amerikaanse 
Trade Expansion Act op te heffen; dringt 
aan op een snelle en duurzame oplossing 
voor vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op grond van artikel 232 van de 
Amerikaanse Trade Expansion Act op te 
heffen, aangezien Europese bedrijven niet 
kunnen worden beschouwd als een 
bedreiging voor de nationale veiligheid 
van de VS; dringt aan op een snelle en 
duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies; dringt erop aan dat de 
EU-VS-top in juni wordt aangegrepen om 
vooruitgang te boeken en deze kwesties 
eventueel op te lossen;

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; onderstreept de ambitie van de EU 
om de tarieven op industriële goederen 
tussen de EU en de VS af te schaffen; 
roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

Or. en

Amendement 34
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies; dringt aan op een 
verlenging van de huidige opschorting 
van de vergeldingstarieven, mocht er vóór 
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de deadline van 11 juli 2021 geen 
overeenstemming over vliegtuigsubsidies 
zijn bereikt;

Or. en

Amendement 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan om de bilaterale geschillen 
nog in 2021 op te lossen; roept de VS op 
unilaterale handelsmaatregelen in te 
trekken en af te zien van verdere 
maatregelen; spoort aan de tarieven op 
aluminium en staal op grond van 
artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act per direct op te heffen;

Or. en

Amendement 36
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 

3. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd 
sprake is van enkele uiteenlopende 
belangen; dringt er in dit verband bij beide 
partijen op aan bilaterale geschillen op te 
lossen; roept de VS op unilaterale 
handelsmaatregelen in te trekken en af te 
zien van verdere maatregelen; spoort aan 
de tarieven op aluminium en staal op grond 
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van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen; dringt aan op 
een snelle en duurzame oplossing voor 
vliegtuigsubsidies;

van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act met prioriteit op te heffen; 
dringt aan op een snelle en duurzame 
oplossing voor vliegtuigsubsidies;

Or. el

Amendement 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat het voorstel van de 
Amerikaanse regering om de octrooien 
voor COVID-19-vaccins vrij te geven, 
heeft bijgedragen tot een reactie van de 
EU op dit punt; dringt er bij de 
Commissie en de VS op aan dat de 
uitvoerbeperkingen van COVID-19-
vaccins tot een minimum beperkt moeten 
blijven; erkent dat het afzien van 
intellectuele-eigendomsrechten niet 
volstaat om de COVID-19-pandemie in de 
hele wereld te bestrijden; is van mening 
dat de producenten en ontwikkelaars van 
COVID-19-vaccins, waarvan sommige 
Amerikaans zijn, concrete toezeggingen 
moeten doen om de levering aan 
kwetsbare ontwikkelingslanden, tegen 
productiekosten, te verhogen; merkt op 
dat er WTO-regels zijn die landen 
toestaan om – zelfs zonder toestemming 
van de octrooihouder – licenties te 
verlenen aan fabrikanten;

Or. en

Amendement 38
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het besluit van de 
Amerikaanse regering om de “Buy 
American Act” te handhaven en verzoekt 
de Europese Unie op haar beurt haar 
eigen knowhow en de kwaliteit van haar 
productie, industrie en landbouw te 
ondersteunen en te bundelen, en ervoor te 
zorgen dat er op het gebied van handel 
een rechtskader wordt ingevoerd dat echte 
wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten bevordert, en dat er 
rechtsregels worden vastgesteld om 
aanbestedende diensten in staat te stellen 
duidelijker prioriteit te geven aan de 
belangen en de strategische autonomie 
van de Europese Unie door middel van 
een “Buy European Act”;

Or. fr

Amendement 39
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. uit zijn bezorgdheid over de lijst 
van voorlopige vergeldingsmaatregelen 
die de Handelsgezant van de Verenigde 
Staten heeft opgesteld naar aanleiding 
van de “artikel 301”-onderzoeken in het 
kader van de verschillende 
digitaledienstenbelastingen in de EU en 
die bijzonder gevoelige productiesectoren 
omvatten, zoals de schoenen- en de 
lederindustrie, die mogelijk van de 
Amerikaanse markt zullen worden 
uitgesloten indien aanvullende tarieven 
worden aangenomen;

Or. en
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Amendement 40
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om de onderhandelingen 
in het kader van het OESO-voorstel 
inzake digitale belastingen te versnellen 
en zo spoedig mogelijk af te ronden en 
alle nodige middelen in te zetten om 
verdere economische schade aan EU-
bedrijven, met name kmo’s, te voorkomen, 
met name in de context van de COVID-
19-herstelstrategieën;

Or. en

Amendement 41
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van oordeel dat, gezien 
de exclusieve bevoegdheid van de EU op 
het gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid en de dreigende 
vergeldingsmaatregelen van de VS met 
betrekking tot digitalebelastingwetgeving, 
een gemeenschappelijke EU-aanpak de 
voorkeur verdient boven afzonderlijke 
benaderingen op nationaal niveau, met 
name om verdere trans-Atlantische 
tariefescalatie over en weer te voorkomen;

Or. en
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Amendement 42
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere 
samenwerking op het gebied van de 
hervorming van de WTO, met inbegrip 
van het herstel van de Beroepsinstantie, 
het reguleren van de handel in 
gezondheidsproducten, het vaststellen van 
een ambitieuze milieuagenda en het 
bereiken van overeenstemming over 
concrete resultaten voor de twaalfde 
Ministeriële Conferentie van de WTO 
(MC12); moedigt beide partijen aan zich 
te houden aan multilaterale 
overeenkomsten;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van de hervorming 
van haar drie kerntaken, die de 
hervorming en het herstel van de 
Beroepsinstantie inhoudt, alsmede een 
versterking van de toezichthoudende en 
beraadslagende taak, onder meer door 
ervoor te zorgen dat open plurilaterale 
overeenkomsten erin kunnen worden 
opgenomen; dringt er bij beide partijen op 
aan om samen te werken bij het reguleren 
van de handel in gezondheidsproducten en 
het vaststellen van een ambitieuze 
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milieuagenda, onder meer door de 
onderhandelingen over de overeenkomst 
inzake milieugoederen nieuw leven in te 
blazen; verwacht dat beide partijen 
overeenstemming zullen bereiken over 
concrete resultaten voor de twaalfde 
ministeriële conferentie van de WTO 
(MC12), waaronder een 
visserijovereenkomst, een verklaring over 
handel en gezondheid, een 
werkprogramma voor de hervorming van 
het systeem voor geschillenbeslechting, en 
een werkprogramma inzake industriële 
subsidies en staatsbedrijven, en dat zij 
aanzienlijke vooruitgang zullen boeken in 
de onderhandelingen over e-handel; 
moedigt beide partijen aan om de WTO-
regels inzake staatsbedrijven, industriële 
subsidies en overcapaciteit, alsook de 
regels inzake technologieoverdracht, bij te 
werken om de uitdagingen die uitgaan 
van China efficiënt aan te pakken; steunt 
in dit verband ook de uitbreiding van het 
trilaterale initiatief met Japan; verwacht 
van beide partijen dat zij zich houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

Or. en

Amendement 44
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het zo spoedig 
mogelijk herstellen van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
bereiken van overeenstemming over een 
Trips-ontheffing voor de preventie, 
indamming en behandeling van COVID-
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van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

19 binnen een overkoepelend 
multilateraal kader voor het waarborgen 
van een eerlijke en wereldwijde toegang 
tot essentiële medische producten voor het 
aanpakken van de huidige en toekomstige 
pandemieën, het vaststellen van een 
ambitieuze milieuagenda door te werken 
aan gemeenschappelijke voorstellen, 
onder meer inzake milieugoederen, regels 
voor subsidiëring en de geleidelijke 
afschaffing van subsidies voor fossiele 
brandstoffen, en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere 
samenwerking op het gebied van de 
hervorming van de WTO, met inbegrip 
van het herstel van de Beroepsinstantie, 
het reguleren van de handel in 
gezondheidsproducten, het vaststellen van 
een ambitieuze milieuagenda en het 
bereiken van overeenstemming over 
concrete resultaten voor de twaalfde 
Ministeriële Conferentie van de WTO 
(MC12); moedigt beide partijen aan zich te 
houden aan multilaterale overeenkomsten;

4. is ingenomen met de Amerikaanse 
steun voor de nieuwe directeur-generaal 
van de WTO Ngozi Okonjo-Iweala; roept 
op om nauwer samen te werken op het 
gebied van de hervorming van de WTO om 
haar klaar te maken voor de groene en de 
digitale transities, en om dringend actie te 
ondernemen tegen de verlamming van de 
Beroepsinstantie van de WTO; roept op tot 
het reguleren van de handel in 
gezondheidsproducten, het ontwikkelen 
van regels voor digitale handel, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
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partijen aan om multilaterale 
overeenkomsten en op regels gebaseerde 
handel te bevorderen;

Or. en

Amendement 46
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze klimaat- en 
milieuagenda, het afronden van de 
visserijonderhandelingen, het boeken van 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
elektronische handel en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan om te streven naar 
multilaterale overeenkomsten of, indien dit 
niet mogelijk is, naar open plurilaterale 
overeenkomsten; roept de VS op hun 
verbintenissen ten aanzien van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (GPA) van de WTO 
te hernieuwen;

Or. en

Amendement 47
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

4. onderstreept dat de WTO de 
hoeksteen blijft van een op regels 
gebaseerd, multilateraal handelsstelsel; 
roept op tot nauwere samenwerking op het 
gebied van de hervorming van de WTO, 
met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

Or. en

Amendement 48
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, het ondersteunen van het handels- 
en gezondheidsinitiatief van de WTO, het 
reguleren van de handel in 
gezondheidsproducten, het vaststellen van 
een ambitieuze milieuagenda en het 
bereiken van overeenstemming over 
concrete resultaten voor de twaalfde 
Ministeriële Conferentie van de WTO 
(MC12); moedigt beide partijen aan zich te 
houden aan multilaterale overeenkomsten;

Or. en

Amendement 49
Geert Bourgeois
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze 
milieuagenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

4. roept op tot nauwere samenwerking 
op het gebied van de hervorming van de 
WTO, met inbegrip van het herstel van de 
Beroepsinstantie, het reguleren van de 
handel in gezondheidsproducten, het 
vaststellen van een ambitieuze milieu- en 
digitale agenda en het bereiken van 
overeenstemming over concrete resultaten 
voor de twaalfde Ministeriële Conferentie 
van de WTO (MC12); moedigt beide 
partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

Or. en

Amendement 50
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de steun die 
president Joe Biden heeft uitgesproken 
voor een tijdelijke internationale 
ontheffing van de Overeenkomst inzake 
de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (Trips) voor alle medische 
producten die verband houden met het 
coronavirus, waaronder vaccins en 
behandelingen; dringt er bij de partners 
op aan om met alle WTO-leden samen te 
werken om ervoor te zorgen dat 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals 
octrooien, industriële ontwerpen en 
auteursrechten, en de bescherming van 
niet-openbaar gemaakte informatie geen 
belemmeringen opwerpen voor de tijdige 
toegang tot betaalbare medische 
producten, waaronder vaccins en 
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geneesmiddelen, of voor de opschaling 
van onderzoek, ontwikkeling, productie en 
levering van medische producten die 
essentieel zijn voor de bestrijding van 
COVID-19;

Or. en

Amendement 51
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met de aankondiging 
van de regering-Biden om een tijdelijke 
Trips-ontheffing van octrooirechten voor 
COVID-19-vaccins te steunen, en dringt 
er bij de EU op aan zich te scharen achter 
het doel om zo snel mogelijk op teksten 
gebaseerde onderhandelingen op het 
niveau van de Trips-Raad te starten en 
een akkoord te bereiken tijdens de MC12; 
onderstreept dat de VS en de EU, naast 
een Trips-ontheffing, dringend 
gezamenlijke inspanningen moeten 
leveren om de wereldwijde toegang tot 
COVID-19-vaccins te vergroten en te 
versnellen, de daarvoor vereiste 
technologieoverdrachten veilig te stellen 
en de paraatheid voor toekomstige 
wereldwijde noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid te verbeteren;

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met het feit dat de 
Handelsgezant van de Verenigde Staten, 
Katherine Tai, het initiatief heeft 
genomen om met de Japanse minister van 
Buitenlandse Zaken, Motegi Toshimitsu, 
te spreken over de wereldwijde 
inspanningen om een einde te maken aan 
de pandemie en de economie te helpen 
herstellen, en dat daarbij is gesproken 
over het mogelijke afstand doen van 
intellectuele-eigendomsrechten voor 
COVID-19-vaccins en de noodzaak om de 
productie en distributie van vaccins en 
grondstoffen wereldwijd aan te jagen;

Or. en

Amendement 53
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de trans-
Atlantische partners de oproep van de 
secretaris-generaal van de VN tot een 
wereldwijd staakt-het-vuren te steunen en 
daar actief aan bij te dragen, onder meer 
door doeltreffende maatregelen tegen 
illegale wapenhandel te nemen en de 
transparantie van en de 
verantwoordingsplicht aangaande 
wapenhandel te vergroten, met inbegrip 
van de wapenuitvoer van de VS en de EU-
lidstaten;

Or. en

Amendement 54
Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt 
wordt toegeroepen;

5. neemt nota van het resultaat van 
de eerste bijeenkomst op hoog niveau in 
het kader van de EU-VS-dialoog over 
China, waar beide partijen hebben 
herhaald dat hun betrekkingen met China 
vele facetten hebben en elementen van 
samenwerking, concurrentie en 
systemische rivaliteit bevatten; pleit voor 
een gezamenlijke strategische aanpak met 
China, waarbij wordt gekomen tot een 
gemeenschappelijke opvatting van het 
begrip oneerlijke handelspraktijken 
teneinde overeenstemming te bereiken 
over maatregelen om dergelijke praktijken 
te beëindigen; beveelt aan om voort te 
bouwen op de formulering van de 
uitonderhandelde tekst van de fase I-
overeenkomst tussen de VS en China en 
die van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China; wijst op het bestaan van 
industriële subsidies in de VS en de EU, en 
benadrukt de noodzaak van enorme 
publieke en private investeringen in een 
succesvolle groene en digitale 
transformatie van de industrie; benadrukt 
dat staatsbedrijven zich aan de regels 
moeten houden wanneer zij in een 
marktomgeving opereren; beklemtoont het 
belang van de mensenrechten en de 
noodzaak voor het bedrijfsleven om deze 
te respecteren; wijst in dit verband op de 
behoefte aan bindende 
zorgvuldigheidswetgeving, en roept de VS, 
de leden van de OESO en China op zich 
aan te sluiten bij en steun te geven aan 
deze aanpak in mondiale waarde- en 
toeleveringsketens; is verheugd over de 
aanvang van directe besprekingen tussen 
ambassadeur Katherine Tai en 
vicepremier Liu He, waarin zij het belang 
van de handelsbetrekkingen tussen de VS 
en China hebben benadrukt, van 
gedachten hebben gewisseld over de 
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leidende beginselen van het op 
werknemers gecentreerde handelsbeleid 
van de regering-Biden-Harris en over de 
lopende herziening van de handelsrelatie 
tussen de VS en China; verzoekt de 
Commissie om het economisch en 
handelsoverleg op hoog niveau voort te 
zetten en te zoeken naar een zo vroeg 
mogelijke datum voor de 9e sessie;

Or. en

Amendement 55
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Samira Rafaela, Urmas Paet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China 
met het oog op het aanpakken van 
oneerlijke handelspraktijken die leiden tot 
marktverstoringen en een ongelijk 
speelveld; roept de EU en de VS op een 
manier te vinden om industriële subsidies, 
staatsbedrijven, gedwongen 
technologieoverdracht, diefstal van 
intellectuele eigendom, gedwongen joint 
ventures en marktbelemmeringen een halt 
toe te roepen en 
mensenrechtenschendingen aan te pakken; 
dringt erop aan om voort te bouwen op de 
trilaterale overeenkomst inzake 
industriële subsidies met de VS en Japan 
en tegelijkertijd ook een autonoom 
instrument tegen oneerlijke buitenlandse 
subsidies te ontwikkelen; dringt erop aan 
dat de EU en de VS informatie uitwisselen 
over buitenlandse investeringen in 
strategische sectoren, onder meer over 
mogelijke vijandige overnames;

Or. en
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Amendement 56
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China 
door middel van de onlangs ingestelde 
dialoog tussen de EU en de VS over 
China, waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken en overcapaciteit bij de 
wortels worden aangepakt en industriële 
subsidies en de gevolgen daarvan voor 
kritieke sectoren zoals staal en 
aluminium, staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

Or. en

Amendement 57
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven, gedwongen 
technologieoverdrachten en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen; merkt op dat deze kwesties 
niet eenzijdig of bilateraal kunnen worden 
opgelost en dat daarvoor het leiden van 
een coalitie van gelijkgestemde partners 
op internationaal niveau in het kader van 
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de WTO is vereist;

Or. en

Amendement 58
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China 
om de samenwerking binnen multilaterale 
kaders inzake gemeenschappelijke 
uitdagingen zoals klimaatverandering te 
versterken, maar ook om oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels aan te 
pakken en oneerlijke industriële subsidies 
een halt toe te roepen, met name ten 
aanzien van staatsbedrijven, en wenst dat 
die gezamenlijke strategie er ook op inzet 
dat internationale ondernemingen de 
mensenrechten eerbiedigen;

Or. en

Amendement 59
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 

5. pleit, waar mogelijk, voor een 
gezamenlijke strategische aanpak ten 
aanzien van China, waarbij de oorzaken 
van oneerlijke handelspraktijken bij de 
wortels worden aangepakt en industriële 
subsidies, staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
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toegeroepen; toegeroepen, onder meer door een 
bespreking van de fase 1-overeenkomst 
tussen de VS met China en de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China;

Or. en

Amendement 60
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China 
om te kijken waar mogelijkheden liggen 
om oneerlijke handelspraktijken aan te 
pakken en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt toe te 
roepen binnen het WTO-kader;

Or. el

Amendement 61
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven, dwangarbeid en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

Or. en
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Amendement 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen; neemt er nota van dat de 
Commissie niet zal streven naar ratificatie 
van de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China; benadrukt dat er 
vóór het einde van de huidige 
zittingsperiode een bilaterale 
overeenkomst over investeringen tussen 
de Unie en Taiwan moet worden gesloten;

Or. en

Amendement 63
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

5. pleit voor een gezamenlijke 
strategische aanpak ten aanzien van China, 
waarbij de oorzaken van oneerlijke 
handelspraktijken bij de wortels worden 
aangepakt en industriële subsidies, 
staatsbedrijven en 
mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen; is ingenomen met de start 
van de dialoog tussen de EU en de VS 
over China met als doel om samen te 
werken over onderwerpen als 
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wederkerigheid, multilateralisme, 
economische kwesties, mensenrechten, 
weerbaarheid, veiligheid en 
klimaatverandering; dringt erop aan de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
EU en de VS ten aanzien van China nog 
verder te versterken;

Or. en

Amendement 64
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van een gecoördineerd standpunt met de 
VS om structurele en marktverstorende 
systeempraktijken aan te pakken die de 
gelijke concurrentievoorwaarden in de 
wereld in gevaar brengen; beschouwt de 
werkzaamheden van de EU, de VS en 
Japan om de bestaande WTO-regels 
inzake industriële subsidies te versterken 
in dit verband als relevant; dringt er bij de 
EU en de VS op aan deze werkzaamheden 
voort te zetten en bij de WTO een coalitie 
van gelijkgestemde landen te leiden met 
het oog op overeenstemming over nieuwe 
regels;

Or. en

Amendement 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. neemt nota van de omvang van de 
investeringsinitiatieven van de regering-
Biden, waaronder het onlangs 
goedgekeurde coronasteunpakket ter 
waarde van 1,9 biljoen USD en een 
voorgesteld infrastructuurinitiatief ter 
waarde van 2 biljoen USD, die de federale 
overheid samen een grotere rol in de 
Amerikaanse economie zullen geven dan 
zij in generaties heeft gehad en die samen 
goed zijn voor 20 % van de jaarlijkse 
productie; wijst erop dat deze investering 
een potentieel handelsverstorend effect zal 
hebben door de stimulans die ervan 
uitgaat op het internationale 
concurrentievermogen en het 
innovatiepotentieel van Amerikaanse 
bedrijven, en roept de EU en haar 
lidstaten op dit investeringsoffensief te 
evenaren om te voorkomen dat zij nog 
verder achterop raken bij de ontwikkeling, 
de toepassing en het op de markt brengen 
van toekomstbestendige technologieën en 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 66
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. erkent dat er nog steeds onbenutte 
mogelijkheden bestaan voor het 
wegnemen van administratieve lasten en 
het versterken van het trans-Atlantische 
economische partnerschap; benadrukt in 
de context van de huidige technologische 
wedloop het belang van een nauwe trans-
Atlantische regelgevingsruimte voor onze 
bedrijven, met name voor opkomende 
digitale, energie- en klimaatgerelateerde 
technologieën; is overtuigd van het 
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potentieel van belangrijke investeringen 
in de ontwikkeling van emissievrije en 
klimaatneutrale producten voor onze 
bedrijven in de EU en de VS;

Or. en

Amendement 67
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spreekt zijn vaste overtuiging uit 
dat de EU en de VS de trans-Atlantische 
samenwerking op het gebied van op regels 
gebaseerd multilateralisme en duurzame 
connectiviteit moeten versterken in 
respons op de Nieuwe Zijderoute van 
China; hoopt op toekomstige 
samenwerking, met name met het oog op 
de handhaving van hoge 
kwaliteitsnormen voor 
connectiviteitsprojecten en de bevordering 
van de betrokkenheid van de particuliere 
sector;

Or. en

Amendement 68
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het, in een 
nieuw tijdperk van betrekkingen tussen de 
EU en de VS, in het belang is van de EU 
en van de landen van het oostelijk 
nabuurschap, waaronder Oekraïne, om 
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het opschorten van de uitvoer van 
Amerikaanse defensietechnologie naar 
Turkije met de Verenigde Staten te 
coördineren;

Or. el

Amendement 69
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt beide partijen om handel 
te gebruiken als een manier om de 
klimaatverandering te bestrijden en 
opwaartse convergentie te bereiken; 
dringt er in dit verband bij beide partijen 
op aan om samen te werken op het gebied 
van koolstofbeprijzing, en met name om 
de ontwikkeling van een mechanisme voor 
koolstofgrenscorrectie te coördineren;

Or. en

Amendement 70
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Arnaud Danjean, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. roept in dat verband op tot 
een sterker partnerschap op 
regelgevingsgebied via de Raad voor 
handel en technologie en moedigt beide 
partijen aan de beste praktijken op 
regelgevingsgebied uit te wisselen; dringt 
er bij de EU en de VS op aan hun 
onderhandelingen over 
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conformiteitsbeoordelingen voort te zetten 
teneinde financieel belastende niet-
tarifaire belemmeringen weg te nemen; 
benadrukt dat het voor beide partijen 
belangrijk is om een coalitie van 
gelijkgestemde partners op één lijn te 
brengen en te leiden teneinde het gebruik 
van trans-Atlantische normen door 
internationale normalisatie-instellingen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 71
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit voor een gezamenlijke 
aanpak van de COVID-19-crisis, onder 
meer door de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van vaccins te vergroten; 
roept in dit verband beide partijen op zich 
te onthouden van uitvoerbeperkende 
maatregelen, de productiecapaciteit te 
vergroten, te zorgen voor een goede 
werking van de toeleveringsketens en 
constructief mee te werken aan een 
mogelijke Trips-ontheffing; moedigt beide 
partijen aan de samenwerking op 
regelgevingsgebied te intensiveren om de 
essentiële toegang tot geneesmiddelen te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 72
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies



PE693.626v02-00 46/64 AM\1232756NL.docx

NL

Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de EU en de VS 
samen te werken en het voortouw te 
nemen bij de aanpak van het probleem 
van het tekort aan vaccins om ervoor te 
zorgen dat deze wereldwijd en zo spoedig 
mogelijk aan een zo groot mogelijk aantal 
mensen worden geleverd; herinnert eraan 
dat de wereld wordt geconfronteerd met 
een wereldwijde schaarste aan vaccins; 
verzoekt de EU en de VS om, met het oog 
op gelijke toegang tot vaccins, samen te 
werken met fabrikanten teneinde de 
wereldwijde productiecapaciteit voor 
vaccins en bestanddelen daarvan te 
vergroten;

Or. en

Amendement 73
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Gabriel Mato, 
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. erkent dat het belangrijk is 
de Europese intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen om het 
innovatievermogen van het bedrijfsleven 
in stand te houden, maar acht het ook van 
belang alle relevante 
flexibiliteitsbepalingen in de Trips-
overeenkomst te onderzoeken teneinde de 
wereldwijde productiecapaciteit voor 
vaccins en bestanddelen daarvan te 
vergroten; beklemtoont dat het vinden van 
oplossingen op het gebied van 
intellectuele-eigendomsrechten slechts 
één onderdeel kan zijn van de 
gemeenschappelijke mondiale respons;
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Or. en

Amendement 74
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden 
bevordert, de belangen van de EU 
daadkrachtig te behartigen en te reageren 
op ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. benadrukt dat de autonome 
economische maatregelen van de EU 
moeten worden versterkt; is weliswaar 
verheugd over de trans-Atlantische 
samenwerking op het gebied van 
screening van investeringen, het verbod 
op de invoer van producten die het 
voorwerp zijn van dwangarbeid, het 
bevorderen van zorgvuldigheidsonderzoek 
op het gebied van de mensenrechten en 
het aanpakken van met de WTO 
onverenigbare subsidies, maar roept de 
Commissie op om de belangen van de EU 
daadkrachtig te behartigen en te reageren 
op ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS; verzoekt 
de VS ervoor te zorgen dat procedures 
voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten transparant, open en 
voorspelbaar zijn en gebaseerd zijn op het 
beginsel van gelijke behandeling;

Or. en

Amendement 75
Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Nicola Danti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 6. roept de Commissie op, terwijl zij 
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dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS; verzoekt 
de Commissie haar voorstel over een 
instrument voor het ontmoedigen en 
tegengaan van dwangmaatregelen van 
derde landen uit te werken teneinde de 
illegale extraterritoriale gevolgen van 
sancties en wetgeving van derde landen 
aan te pakken, ter ondersteuning van 
Europese bedrijven die het doelwit van 
deze sancties zijn en die in 
overeenstemming met het internationaal 
recht opereren;

Or. en

Amendement 76
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten en 
extraterritoriale sancties, en dringt er bij de 
Amerikaanse regering op aan om het 
embargo tegen Cuba op te heffen en zich 
niet langer te verzetten tegen de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
inzake politieke dialoog en samenwerking 
tussen de Europese Unie en Cuba 
(PDCA); roept de Commissie op om werk 
te maken van de opheffing van onlangs 
opgeworpen marktbelemmeringen van de 
VS voor olijfolie en andere EU-
producten, en om nu oplossingen te 
zoeken die ook na het verkiezingsjaar 
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2022 blijven bestaan;

Or. en

Amendement 77
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Morten 
Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS, 
waaronder op het gebied van 
overheidsopdrachten; vraagt om een 
dialoog over de Buy American Act, het 
wegnemen van belemmeringen voor de 
markttoegang tot overheidsopdrachten en 
het verbeteren van de toegang tot markten 
voor diensten voor EU-bedrijven;

Or. en

Amendement 78
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
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marktbelemmeringen van de VS; marktbelemmeringen van de VS en actie te 
ondernemen tegen de invoer van niet 
alleen gemodificeerde primaire 
producten, maar ook daarvan afgeleide 
producten;

Or. el

Amendement 79
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU te behartigen en te 
reageren op invoerrechten, extraterritoriale 
sancties en marktbelemmeringen van de 
VS; benadrukt in dit verband echter het 
duidelijke standpunt van het Europees 
Parlement dat het Nord Stream 2-project 
moet worden stopgezet;

Or. en

Amendement 80
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden 
bevordert, de belangen van de EU 
daadkrachtig te behartigen en te reageren 
op ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en bepaalde gemeenschappelijke 
maatregelen bevordert, de belangen van de 
EU en haar strategische autonomie 
daadkrachtig en met de hoogste prioriteit 
te behartigen door te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;
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Or. fr

Amendement 81
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op de 
extraterritoriale toepassing van 
sanctiemechanismen door de VS, hetgeen 
in strijd is met het internationaal recht, en 
op ongerechtvaardigde invoerrechten en 
marktbelemmeringen van de VS;

Or. es

Amendement 82
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS; wenst dat 
hier op de komende EU-VS-top in juli een 
passende oplossing voor wordt gevonden;

Or. en

Amendement 83
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Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS;

6. roept de Commissie op, terwijl zij 
dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, 
de belangen van de EU daadkrachtig te 
behartigen en te reageren op 
ongerechtvaardigde invoerrechten, 
extraterritoriale sancties en 
marktbelemmeringen van de VS; dringt er 
bij de VS op aan om de 
uitvoerbeperkingen op COVID-19-vaccins 
en bestanddelen daarvan op te heffen;

Or. en

Amendement 84
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Arnaud Danjean, 
Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de 
Raad voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een gecoördineerde 
benadering ten aanzien van kritieke 
technologieën, een mechanisme voor 
koolstofgrenscorrectie, digitale heffingen 
en inkomstenbelasting;

Or. en

Amendement 85
Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via een 
betere rechtstreekse samenwerking tussen 
de parlementaire kamers van de Europese 
Unie en de VS, waarbij wordt 
voortgebouwd op de ervaringen van de 
trans-Atlantische wetgeversdialoog, en 
wordt gestreefd naar een gecoördineerde 
aanpak van kritieke technologieën, een 
mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, 
digitale heffingen en inkomstenbelasting, 
en verzoekt de Verenigde Staten en de 
Europese Unie te werken aan 
doeltreffende internationale maatregelen 
om de fiscale rechtvaardigheid opnieuw 
vorm te geven en overheidsinstanties de 
middelen te verschaffen om verregaande 
herstel- en investeringsplannen uit te 
voeren door een mondiale minimale 
effectieve vennootschapsbelasting in te 
voeren; vraagt de partners om nauwer 
samen te werken bij het uitbannen van 
winstverschuivings- en 
belastingontwijkingspraktijken door 
multinationale ondernemingen en het 
bestrijden van corruptie;

Or. en

Amendement 86
Liesje Schreinemacher, Karin Karlsbro, Nicola Danti, Svenja Hahn, Samira Rafaela, 
Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan om een 
ambitieuze dialoog aan te gaan, een kader 
voor gezamenlijke actie te vinden en te 
streven naar selectieve overeenkomsten, 
bijvoorbeeld inzake handel en technologie 
en conformiteitsbeoordelingen, die met 
name kmo’s ten goede zullen komen; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
de vaststelling van internationale normen 
voor kritieke opkomende technologieën, 
zoals artificiële intelligentie, en digitale 
handel in bredere zin; is ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een 
trans-Atlantische AI-overeenkomst om 
dergelijke normen vast te stellen en 
ethische richtsnoeren te ontwikkelen, en 
om gemeenschappelijke grondslagen te 
vinden voor een mechanisme voor 
koolstofgrenscorrectie en voor digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

Or. en

Amendement 87
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, internationale 
normalisatie, een mechanisme voor 
koolstofgrenscorrectie, digitale heffingen 
en inkomstenbelasting; is met name 
ingenomen met de recente voorstellen van 
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de Amerikaanse regering over een 
wereldwijde overeenkomst inzake de 
vennootschapsbelasting en specifiek 
inzake een minimumbelasting op 
bedrijfswinsten; verzoekt de EU steun te 
geven aan een hoog ambitieniveau met 
betrekking tot het minimumbelastingtarief 
zoals dat aanvankelijk is voorgesteld door 
de regering-Biden;

Or. en

Amendement 88
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
onderstreept de afhankelijkheid van 
Europa van Amerikaanse infrastructuur 
en technologische diensten en dringt aan 
op een sterker regelgevend, duurzaam en 
digitaal partnerschap via de Raad voor 
handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, een 
regelgevingskader voor grote 
techbedrijven en digitale heffingen en 
inkomstenbelasting;

Or. en

Amendement 89
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen en een 
toekomstgerichte strategische dialoog die 
gericht is op het creëren van een sterker 
regelgevend, groen en digitaal partnerschap 
via de Raad voor handel en technologie; 
onderstreept in dit verband dat er een 
gecoördineerde benadering moet worden 
gevonden ten aanzien van kritieke en 
opkomende technologieën, een 
mechanisme voor koolstofgrensaanpassing 
en digitale en mondiale belastingen.

Or. en

Amendement 90
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten 
via de hervatting van een strategische 
dialoog op hoog niveau; dringt aan op een 
sterker regelgevend, groen en digitaal 
partnerschap via de Raad voor handel en 
technologie; vraagt om een gecoördineerde 
benadering ten aanzien van kritieke 
technologieën, digitale heffingen en 
inkomstenbelasting;

Or. en

Amendement 91
Jörgen Warborn
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, en op gezamenlijk 
onderzoek naar een niet-protectionistisch 
mechanisme voor koolstofgrenscorrectie.

Or. en

Amendement 92
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten 
die voortbouwen op de gezamenlijke 
verklaring van de EU en de VS van 25 juli 
2018; dringt aan op een sterker 
regelgevend, groen en digitaal partnerschap 
via de Raad voor handel en technologie, 
een overeenkomst inzake 
conformiteitsbeoordelingen en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

Or. en

Amendement 93
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Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
dringt aan op een sterker regelgevend, 
groen en digitaal partnerschap via de Raad 
voor handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

7. moedigt beide partijen aan een 
kader voor gezamenlijke actie te vinden en 
te streven naar selectieve overeenkomsten; 
roept op tot een gemeenschappelijke 
strategie ten aanzien van Afrika om de 
handel, de economische ontwikkeling en 
de verdediging van de mensenrechten en 
de rechtsstaat te helpen versterken; dringt 
aan op een sterker regelgevend, groen en 
digitaal partnerschap via de Raad voor 
handel en technologie en een 
gecoördineerde benadering ten aanzien van 
kritieke technologieën, een mechanisme 
voor koolstofgrenscorrectie, digitale 
heffingen en inkomstenbelasting.

Or. en

Amendement 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert aan de toezeggingen van 
de Commissie voor meer transparantie in 
handelsgerelateerde besprekingen, die 
zijn voortgekomen uit de lessen die zijn 
getrokken uit de TTIP-onderhandelingen; 
dringt er bij de Commissie op aan om bij 
elke nieuwe samenwerking met de 
Verenigde Staten haar toezeggingen 
inzake het transparantiebeleid op 
handelsgebied na te komen; dringt erop 
aan dat elk voorstel dat aan de Verenigde 
Staten wordt toegezonden, wordt 
gepubliceerd om het vertrouwen van de 
burgers te waarborgen, en benadrukt dat 
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ook de agenda, de notulen en de lijst van 
deelnemers aan de vergaderingen van de 
verschillende regelgevingsdialogen 
beschikbaar moeten worden gesteld; 
dringt erop aan dat het Europees 
Parlement nauw bij het proces wordt 
betrokken en dat de trans-Atlantische 
wetgeversdialoog wordt versterkt; verzoekt 
de EU en de VS het maatschappelijk 
middenveld beter te betrekken bij de 
verdere ontwikkeling van de trans-
Atlantische betrekkingen, en is van 
mening dat hiervoor een regelmatige 
trans-Atlantische dialoog met het 
maatschappelijk middenveld moet worden 
opgezet;

Or. en

Amendement 95
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de transparantie in het kader van elke 
toekomstige samenwerking met de 
Verenigde Staten te bevorderen; wijst erop 
dat elk voorstel dat aan de Verenigde 
Staten wordt toegezonden, moet worden 
gepubliceerd; is van mening dat ook de 
agenda’s, de notulen en de lijst van 
deelnemers aan de vergaderingen van de 
verschillende regelgevingsdialogen 
openbaar moeten worden gemaakt; vraagt 
in dit verband om een actieve 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement en op een versterking van de 
trans-Atlantische wetgeversdialoog.

Or. en
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Amendement 96
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt om een voortdurende en 
versterkte trans-Atlantische parlementaire 
handelsdimensie, ook in het kader van de 
trans-Atlantische wetgeversdialoog; 
dringt meer in het bijzonder aan op de 
oprichting van een subcomité voor handel 
en technologie binnen de trans-
Atlantische wetgeversdialoog, ter 
aanvulling van het uitvoerende deel van 
de Raad voor handel en technologie en ter 
uitoefening van de democratische 
controle daarop;

Or. en

Amendement 97
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt om nauwere samenwerking 
tussen de EU en de VS in het 
Noordpoolgebied, gezien de opening van 
nieuwe scheepvaartroutes en de mogelijke 
beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen als gevolg van 
klimaatverandering en rekening houdend 
met de groeiende economische 
belangstelling van andere landen, zoals 
China, voor het Noordpoolgebied; 
verzoekt de Commissie om deze 
mogelijkheden en uitdagingen ook mee te 
nemen in haar komende 
Noordpoolstrategie.
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Or. en

Amendement 98
Danuta Maria Hübner, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler, 
Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat sterkere partners 
zorgen voor sterkere 
bondgenootschappen; is ingenomen met 
de inspanningen van beide partijen om 
hun toeleveringsketens weerbaarder te 
maken, met name met betrekking tot 
kritieke grondstoffen; moedigt beide 
partijen aan om de andere partij te 
beschouwen als voorkeurspartner.

Or. en

Amendement 99
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij de EU en de VS op 
aan de samenwerking op het gebied van 
de regelgeving voor farmaceutische 
producten te versterken, zodat patiënten 
op beide markten gemakkelijker en sneller 
toegang krijgen tot essentiële 
geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 100
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. onderstreept de huidige 
uitdagingen waarmee de Europese en de 
Amerikaanse industrie worden 
geconfronteerd, en benadrukt dat een 
mondiaal gelijk speelveld nodig is om 
eerlijke concurrentie op de wereldmarkt 
mogelijk te maken; dringt erop aan om 
belangrijke industrieën te beschermen 
tegen oneerlijke concurrentie van 
staatsbedrijven of door de staat 
gesubsidieerde investeerders en tegen 
concurrenten uit derde landen die zijn 
onderworpen aan minder strenge klimaat- 
en milieuregels, waardoor hun 
arbeidskosten aanzienlijk lager zijn;

Or. en

Amendement 101
Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, 
Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, Joachim Schuster, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om, als vaste praktijk, transparant te zijn 
in haar samenwerking met de Verenigde 
Staten, onder meer door alle voorstellen 
die aan de Verenigde Staten worden 
toegezonden te publiceren en door de 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement en het maatschappelijk 
middenveld bij de ontwikkeling van deze 
voorstellen te waarborgen, om aldus het 
vertrouwen van consumenten en burgers 
te vergroten.
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Or. en

Amendement 102
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is zich bewust van de gevolgen van 
de handel voor de biodiversiteit; roept de 
twee invloedrijkste partners in de 
internationale handel dan ook op om 
actief te werken aan een ambitieus 
resultaat tijdens de CBD COP15 in 
Kunming in oktober 2021.

Or. en

Amendement 103
Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. roept op tot meer 
transparantie en een betere bewustmaking 
van de consument over 
agrovoedingsproducten op zowel de EU- 
als de VS-markt; onderstreept dat 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
nieuwe technologische en digitale 
innovatie-instrumenten die een bijdrage 
kunnen leveren aan de traceerbaarheid 
van de toeleveringsketen en de bestrijding 
van nagemaakte levensmiddelen;

Or. en

Amendement 104



PE693.626v02-00 64/64 AM\1232756NL.docx

NL

Danilo Oscar Lancini, Roman Haider, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. benadrukt dat enkele grote, 
hoofdzakelijk Amerikaanse en Europese, 
multinationale groepen niet alleen de 
markt van technische middelen voor de 
teelt en de landbouw, waaronder 
zaaigoed, beheersen, maar ook de 
aankoop en afzet van landbouwproducten 
en levensmiddelen; waarschuwt dat deze 
concentratie de biodiversiteit, de 
bescherming van de territoriale identiteit, 
de keuzevrijheid van de consument en de 
voedselsoevereiniteit in gevaar brengt.

Or. en


