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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang 
door derde landen
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)0775),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C9-0000/2021),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrond,

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake het gebruik van 
gedelegeerde handelingen,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord, de toezegging van de Commissie om het 
standpunt van het Parlement over te nemen, en de door de vertegenwoordiger van de 
Raad bij brief van 14 december 2021 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien de artikelen 59, 40 en 41 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 1 van het 
Handvest van de Verenigde Naties zijn de 
doelstellingen van de Verenigde Naties 
onder meer vriendschappelijke 
betrekkingen tussen de naties tot stand te 
brengen die zijn gegrond op eerbied voor 
het beginsel van gelijke rechten.

(3) Overeenkomstig artikel 1 van het 
Handvest van de Verenigde Naties zijn de 
doelstellingen van de Verenigde Naties 
onder meer vriendschappelijke 
betrekkingen tussen de naties tot stand te 
brengen die zijn gegrond op eerbied voor 
het beginsel van gelijke rechten. De 
internationale betrekkingen moeten 
overeenkomstig de verklaring over de 
beginselen van het internationaal recht 
betreffende vriendschappelijke 
betrekkingen en samenwerking tussen 
staten overeenkomstig het Handvest van 
de Verenigde Naties bovendien in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van soevereine gelijkheid en niet-
interventie.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het internationaal recht inzake de 
verantwoordelijkheid van staten voor 
internationaal onrechtmatige daden is in 
2001 door de Commissie van de 
Verenigde Naties voor internationaal 
recht gecodificeerd1 bis en moet als 
leidraad dienen voor de maatregelen van 
de Unie wanneer zij wordt geconfronteerd 
met economische dwang uit een derde 
land die een internationaal onrechtmatige 
daad vormt. In de verklaring over de 
beginselen van het internationaal recht 
betreffende vriendschappelijke 
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betrekkingen en samenwerking tussen 
staten overeenkomstig het Handvest van 
de Verenigde Naties1 ter staat dat geen 
enkele staat economische, politieke of 
andere maatregelen mag gebruiken of 
aanmoedigen om een andere staat onder 
druk te zetten teneinde van deze staat te 
verkrijgen dat hij de uitoefening van zijn 
soevereine rechten ondergeschikt maakt 
en van hem voordelen van welke aard dan 
ook te verkrijgen. Deze gecodificeerde 
regels van het internationaal 
gewoonterecht zijn bindend.
__________________
1 bis De artikelen inzake de 
verantwoordelijkheid van staten voor 
internationaal onrechtmatige daden, 
aangenomen door de Commissie van de 
Verenigde Naties voor internationaal 
recht tijdens haar 53e zitting in 2001, en 
waarvan de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in Resolutie 56/83 
kennis heeft genomen.
1 ter Resolutie 2625 (XXV) van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties van 24 oktober 1970. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hoewel de Unie altijd in het kader 
van het internationaal recht handelt, is het 
van essentieel belang dat zij beschikt over 
een passend instrument om economische 
dwang door derde landen te ontmoedigen 
en tegen te gaan teneinde haar rechten en 
belangen en die van haar lidstaten te 
beschermen. Dit is met name het geval 
wanneer derde landen maatregelen nemen 
die van invloed zijn op handel of 

(6) Hoewel de Unie altijd in het kader 
van het internationaal recht handelt, is het 
van essentieel belang dat zij beschikt over 
een passend instrument om economische 
dwang door derde landen te ontmoedigen 
en tegen te gaan teneinde haar rechten en 
belangen en die van haar lidstaten te 
beschermen. Dit is met name het geval 
wanneer derde landen maatregelen nemen, 
niet nemen of dreigen te nemen die van 
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investeringen en die ingrijpen in de 
legitieme soevereine keuzen van de Unie 
of een lidstaat door te trachten de 
beëindiging, wijziging of vaststelling van 
een bepaalde handeling door de Unie of 
een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen. 
Dergelijke maatregelen die van invloed 
zijn op de handel of investeringen kunnen 
niet alleen acties omvatten die op het 
grondgebied van het derde land worden 
genomen en daar gevolgen hebben, maar 
ook acties van het derde land, onder meer 
via entiteiten die onder zeggenschap of 
leiding staan van het derde land en 
aanwezig zijn in de Unie, die schadelijk 
zijn voor economische activiteiten in de 
Unie.

invloed zijn op handel of investeringen en 
die ingrijpen in de legitieme soevereine 
keuzen van de Unie of een lidstaat door te 
trachten de beëindiging, wijziging of 
vaststelling van een bepaalde handeling 
door de Unie of een lidstaat, met inbegrip 
van elke vorm van een bepaalde 
beleidskeuze of standpunt ten aanzien van 
een beleidskeuze, zoals de resoluties van 
het Europees Parlement, te voorkomen of 
te verkrijgen. Dergelijke maatregelen die 
van invloed zijn op de handel of 
investeringen, of dat dreigen te zijn, 
kunnen niet alleen acties omvatten die op 
het grondgebied van het derde land worden 
genomen of dreigen te worden genomen 
en daar gevolgen hebben, alsook het niet 
nemen van maatregelen, maar ook acties 
van het derde land die worden genomen of 
dreigen te worden genomen, onder meer 
via entiteiten die onder zeggenschap of 
leiding staan van het derde land en 
aanwezig zijn in de Unie, die schadelijk 
zijn voor economische activiteiten in de 
Unie.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Deze verordening vormt een 
aanvulling op de EU-wetgeving op het 
gebied van handel, zoals Verordening 
(EU) 2021/167 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis. Ze is alleen van 
toepassing in het geval van dwang door 
derde landen waarop andere 
rechtsinstrumenten van de Unie niet van 
toepassing zijn.
__________________
1 bis Verordening (EU) 2021/167 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 10 
februari 2021 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 654/2014 
betreffende de uitoefening van de rechten 
van de Unie voor de toepassing en 
handhaving van de internationale 
handelsregels (PB L 49 van 12.2.2021, 
blz. 1). 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het voor de 
totstandbrenging van een doeltreffend en 
alomvattend kader voor het optreden van 
de Unie tegen economische dwang 
noodzakelijk en passend regels vast te 
stellen voor het onderzoek, de vaststelling 
en het treffen van tegenmaatregelen met 
betrekking tot economische 
dwangmaatregelen van derde landen. Met 
name moeten de responsmaatregelen van 
de Unie worden voorafgegaan door een 
onderzoek van de feiten, een vaststelling 
van het bestaan van economische dwang 
en, waar mogelijk, inspanningen om in 
samenwerking met het betrokken derde 
land een oplossing te vinden. Alle door de 
Unie ingestelde maatregelen moeten in 
verhouding staan tot de schade die door de 
economische dwangmaatregelen van derde 
landen wordt veroorzaakt. Bij de bepaling 
van de responsmaatregelen van de Unie 
moet met name rekening worden gehouden 
met de noodzaak om neveneffecten, 
administratieve lasten en kosten voor 
marktdeelnemers in de Unie te vermijden 
of tot een minimum te beperken en met het 
belang van de Unie. Derhalve gaat deze 
verordening overeenkomstig artikel 5, 

(9) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het voor de 
totstandbrenging van een doeltreffend en 
alomvattend kader voor het optreden van 
de Unie tegen economische dwang 
noodzakelijk en passend regels vast te 
stellen voor het onderzoek, de vaststelling 
en het treffen van tegenmaatregelen met 
betrekking tot economische 
dwangmaatregelen van derde landen. Met 
name moeten de responsmaatregelen van 
de Unie worden voorafgegaan door een 
onderzoek van de feiten, een vaststelling 
van het bestaan van economische dwang 
en, waar mogelijk, inspanningen om in 
samenwerking met het betrokken derde 
land een oplossing te vinden. Alle door de 
Unie ingestelde maatregelen moeten in 
verhouding staan tot de schade die door de 
economische dwangmaatregelen van derde 
landen wordt veroorzaakt. Bij de bepaling 
van de responsmaatregelen van de Unie 
moet met name rekening worden gehouden 
met de noodzaak om de risico’s van 
escalatie in de internationale 
handelsbetrekkingen, neveneffecten, 
administratieve lasten en kosten voor 
marktdeelnemers in de Unie te vermijden 
of tot een minimum te beperken en met het 
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lid 4, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie niet verder dan nodig is om 
de beoogde doelstellingen te 
verwezenlijken.

belang van de Unie. Derhalve gaat deze 
verordening overeenkomstig artikel 5, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie niet verder dan nodig is om 
de beoogde doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Commissie moet op eigen 
initiatief of naar aanleiding van informatie 
uit welke bron dan ook, waaronder 
natuurlijke en rechtspersonen of een 
lidstaat, onderzoeken of maatregelen van 
derde landen dwang uitmaken. Na dit 
onderzoek moet de Commissie in een 
besluit bepalen of de maatregel van het 
derde land een dwangmaatregel is. De 
Commissie moet het betrokken derde land 
in kennis stellen van een positieve 
vaststelling en verzoeken dat de 
economische dwang wordt beëindigd, en, 
in voorkomend geval, dat eventuele schade 
wordt vergoed.

(13) De Commissie kan en, met name 
in het geval van een gemotiveerde klacht, 
moet op eigen initiatief of naar aanleiding 
van informatie uit welke bron dan ook, 
waaronder natuurlijke en rechtspersonen of 
een lidstaat, onderzoeken of maatregelen 
van derde landen dwang uitmaken. Na dit 
onderzoek moet de Commissie in een 
besluit bepalen of de maatregel van het 
derde land een dwangmaatregel is. De 
Commissie moet het betrokken derde land 
in kennis stellen van een positieve 
vaststelling en verzoeken dat de 
economische dwang wordt beëindigd, en, 
in voorkomend geval, dat eventuele schade 
wordt vergoed.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Unie moet derde landen die 
dezelfde of soortgelijke economische 
dwangmaatregelen ondervinden of andere 

(14) De Unie moet met derde landen die 
dezelfde of soortgelijke economische 
dwangmaatregelen ondervinden of andere 
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belanghebbende derde landen 
ondersteunen en met hen samenwerken. 
De Unie moet deelnemen aan 
internationale coördinatie in bilaterale, 
plurilaterale of multilaterale fora die 
gericht zijn op het voorkomen of 
wegnemen van economische dwang.

belanghebbende derde landen 
samenwerken. De Unie moet deelnemen 
aan internationale coördinatie in bilaterale, 
plurilaterale of multilaterale fora die 
geschikt zijn voor het voorkomen of 
wegnemen van economische dwang.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Unie mag alleen 
tegenmaatregelen opleggen wanneer 
andere middelen, zoals onderhandelingen, 
bemiddeling of rechterlijke uitspraken, niet 
leiden tot een snelle en daadwerkelijke 
beëindiging van de economische dwang en 
tot vergoeding van de schade die aan de 
Unie of haar lidstaten is berokkend, en 
wanneer optreden noodzakelijk is om de 
belangen en rechten van de Unie en haar 
lidstaten te beschermen en dat in het belang 
van de Unie is. Het is passend dat in de 
verordening de toepasselijke regels en 
procedures voor het opleggen en toepassen 
van responsmaatregelen van de Unie 
worden vastgesteld en dat snel optreden 
mogelijk wordt gemaakt wanneer dat nodig 
is om de doeltreffendheid van eventuele 
responsmaatregelen van de Unie te 
waarborgen.

(15) De Unie wordt aangemoedigd 
proactief gebruik te maken van alle 
beschikbare middelen om het betrokken 
derde land te benaderen, zoals 
onderhandelingen, rechterlijke uitspraken, 
met name via het 
geschillenbeslechtingsmechanisme van de 
Wereldhandelsorganisatie, of 
bemiddeling, en zij legt maatregelen op in 
gevallen waarin dergelijke middelen niet 
leiden tot een snelle en daadwerkelijke 
beëindiging van de economische dwang en 
tot vergoeding van de schade die aan de 
Unie of haar lidstaten is berokkend, en 
wanneer optreden noodzakelijk is om de 
belangen en rechten van de Unie en haar 
lidstaten te beschermen en dat in het belang 
van de Unie is. Het is passend dat in de 
verordening de toepasselijke regels en 
procedures voor het opleggen en toepassen 
van responsmaatregelen van de Unie 
worden vastgesteld en dat snel optreden 
mogelijk wordt gemaakt wanneer dat nodig 
is om de doeltreffendheid van eventuele 
responsmaatregelen van de Unie te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde responsmaatregelen van de 
Unie moeten worden geselecteerd en 
ontworpen op basis van objectieve criteria, 
waaronder de doeltreffendheid van de 
maatregelen om het derde land ertoe te 
brengen de dwang te beëindigen, hun 
potentieel om de situatie van 
marktdeelnemers in de Unie die gevolgen 
ondervinden van de economische 
dwangmaatregelen van derde landen te 
verlichten, het doel om negatieve 
economische en andere gevolgen voor de 
Unie te voorkomen of tot een minimum te 
beperken, en het vermijden van 
onevenredige administratieve complexiteit 
en kosten. Het is ook van essentieel belang 
dat bij de selectie en het ontwerp van de 
responsmaatregelen van de Unie rekening 
wordt gehouden met het belang van de 
Unie. De responsmaatregelen van de Unie 
moeten worden gekozen uit een breed scala 
aan opties, zodat in elk specifiek geval de 
meest geschikte maatregelen kunnen 
worden genomen.

(16) Overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde responsmaatregelen van de 
Unie moeten worden geselecteerd en 
ontworpen op basis van objectieve criteria, 
waaronder de doeltreffendheid van de 
maatregelen om het derde land ertoe te 
brengen de dwang te beëindigen en de 
berokkende schade te vergoeden, hun 
potentieel om de situatie van 
marktdeelnemers in de Unie die gevolgen 
ondervinden van de economische 
dwangmaatregelen van derde landen te 
verlichten, het doel om negatieve 
economische en andere gevolgen voor de 
Unie te voorkomen of tot een minimum te 
beperken, en het vermijden van 
onevenredige administratieve complexiteit 
en kosten. Het is ook van essentieel belang 
dat bij de selectie en het ontwerp van de 
responsmaatregelen van de Unie rekening 
wordt gehouden met het belang van de 
Unie. De responsmaatregelen van de Unie 
moeten worden gekozen uit een breed scala 
aan opties, zodat in elk specifiek geval de 
meest geschikte maatregelen kunnen 
worden genomen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is belangrijk te zorgen voor een 
doeltreffende communicatie en 
uitwisseling van standpunten en informatie 
tussen de Commissie enerzijds en het 

(21) Het is belangrijk te zorgen voor een 
doeltreffende communicatie en 
uitwisseling van standpunten en informatie 
tussen de Commissie enerzijds en het 
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Europees Parlement en de Raad anderzijds, 
met name wat betreft de inspanningen om 
met het betrokken derde land in gesprek te 
gaan om na te gaan hoe de economische 
dwang kan worden beëindigd en over 
aangelegenheden die kunnen leiden tot de 
vaststelling van responsmaatregelen van de 
Unie uit hoofde van deze verordening.

Europees Parlement en de Raad anderzijds, 
met name wat betreft de inspanningen om 
met het betrokken derde land in gesprek te 
gaan om na te gaan hoe de economische 
dwang kan worden beëindigd of de 
berokkende schade kan worden vergoed, 
en over aangelegenheden die kunnen leiden 
tot de vaststelling van responsmaatregelen 
van de Unie uit hoofde van deze 
verordening, met inbegrip van de fasen 
van het onderzoek van de maatregelen 
van derde landen en de vaststelling met 
betrekking tot economische 
dwangmaatregelen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden regels 
en procedures vastgesteld voor het 
waarborgen van een doeltreffende 
bescherming van de belangen van de Unie 
en haar lidstaten wanneer een derde land, 
door middel van maatregelen die van 
invloed zijn op handel of investeringen, de 
Unie of een lidstaat ertoe wil dwingen een 
bepaalde handeling vast te stellen of niet 
vast te stellen. Deze verordening biedt de 
Unie een kader om in zulke situaties te 
reageren met als doel het derde land te 
ontmoedigen om dergelijke maatregelen 
vast te stellen of het ertoe te brengen van 
dergelijke maatregelen af te zien, terwijl 
de Unie in staat wordt gesteld om als 
laatste redmiddel tegen dergelijke 
maatregelen tegenmaatregelen te nemen.

1. Bij deze verordening worden regels 
en procedures vastgesteld voor het 
waarborgen van een doeltreffende 
bescherming van de belangen van de Unie 
en haar lidstaten wanneer een derde land, 
door middel van het al dan niet nemen 
van maatregelen of het dreigen met acties 
die van invloed zijn op handel of 
investeringen, de Unie of een lidstaat ertoe 
wil dwingen een bepaalde handeling vast te 
stellen of niet vast te stellen, met inbegrip 
van een bepaalde beleidskeuze, 
rechtshandeling of standpunt ten aanzien 
van een beleidskeuze. Deze verordening 
biedt de Unie een kader om in zulke 
situaties te reageren met als doel het derde 
land te ontmoedigen om dergelijke 
maatregelen vast te stellen, het ertoe te 
brengen dergelijke maatregelen te 
beëindigen of de berokkende schade te 
vergoeden, terwijl de Unie in staat wordt 
gesteld om als laatste redmiddel tegen 
dergelijke maatregelen tegenmaatregelen te 
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nemen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle uit hoofde van deze 
verordening genomen maatregelen moeten 
in overeenstemming zijn met de 
internationaalrechtelijke verplichtingen van 
de Unie en moeten worden uitgevoerd in 
het kader van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden 
van de Unie.

2. Alle uit hoofde van deze 
verordening genomen maatregelen moeten 
in overeenstemming zijn met de 
internationaalrechtelijke verplichtingen van 
de Unie.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definities

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt verstaan onder:
a) “dwang”: elke actie of maatregel 
waarmee een derde land ingrijpt in de 
legitieme soevereine keuzes van de Unie 
of een lidstaat door te trachten de 
beëindiging, wijziging of vaststelling van 
een bepaalde handeling door de Unie of 
een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen;
b) “actie of maatregel van een derde 
land”: elke soort maatregel, vorm van 
actie, het niet-handelen of de dreiging te 
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handelen dat aan een betrokken derde 
land kan worden toegeschreven; 
c) “economische dwang”: dwang 
door een actie of maatregel van een derde 
land die van invloed is op de handel of 
investeringen;
d) “bepaalde handeling”: een 
bepaalde beleidskeuze, rechtshandeling of 
standpunt met betrekking tot een 
beleidskeuze van de Unie of een lidstaat;
e) “schade”: negatieve gevolgen voor 
de Unie of een lidstaat, met inbegrip van 
marktdeelnemers uit de Unie; 
f) “responsmaatregel van de Unie”: 
iedere maatregel die in overeenstemming 
is met de internationale verplichtingen 
van de Unie of die uit hoofde van het 
internationaal recht is toegestaan ten 
aanzien van het derde land dat 
verantwoordelijk is voor de economische 
dwang, die in verhouding is met de door 
de Unie of een lidstaat geleden schade en 
die tot doel heeft de economische dwang 
te beëindigen of de berokkende schade te 
vergoeden;
g) “belang van de Unie”: in de eerste 
plaats de noodzaak om de beleidsruimte 
van de Unie of haar lidstaten te behouden 
om legitieme soevereine keuzes te maken, 
alsook de strategische economische 
belangen van de Unie, met inbegrip van 
economische en sociale samenhang. 

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
wanneer een derde land:

1. Deze verordening is alleen van 
toepassing in geval van economische 
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dwang. 

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— ingrijpt in de legitieme soevereine 
keuzen van de Unie of een lidstaat door te 
trachten de beëindiging, wijziging of 
vaststelling van een bepaalde handeling 
door de Unie of een lidstaat te voorkomen 
of te verkrijgen

Schrappen

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— door maatregelen toe te passen die 
gevolgen hebben voor de handel of de 
investeringen, of daarmee te dreigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
worden dergelijke acties van derde landen 
aangeduid als economische 

Schrappen
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dwangmaatregelen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te bepalen of aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, wordt 
rekening gehouden met het volgende:

2. Om te bepalen of er sprake is van 
economische dwang, houdt de Commissie 
rekening met het volgende:

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de intensiteit, de ernst, de 
frequentie, de duur, de reikwijdte en de 
omvang van de maatregel van het derde 
land en de daaruit voortvloeiende druk;

a) de intensiteit, de ernst, de 
frequentie, de duur, de reikwijdte en de 
omvang van de maatregel of het niet-
handelen van het derde land en de daaruit 
voortvloeiende druk; de Commissie 
beoordeelt of een dergelijke druk volstaat 
om een responsmaatregel van de Unie 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) of het derde land een patroon van b) of het derde land een duidelijk 
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inmenging vertoont dat is bedoeld om van 
de Unie, van lidstaten of van andere landen 
specifieke handelingen te verkrijgen;

patroon van inmenging vertoont dat is 
bedoeld om van de Unie, van lidstaten of 
van andere landen specifieke handelingen 
te verkrijgen;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de mate waarin de maatregel van 
het derde land een onder de soevereiniteit 
van de Unie of de lidstaten vallende 
materie aantast;

c) de mate waarin de maatregel of het 
niet-handelen van het derde land een 
onder de soevereiniteit van de Unie of de 
lidstaten vallende materie aantast;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of het derde land handelt op basis 
van een legitiem belang dat internationaal 
erkend wordt;

d) of het derde land handelt op basis 
van een belang dat uit hoofde van het 
internationaal recht als legitiem erkend 
wordt;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan elke maatregel 1. De Commissie kan of, in het geval 
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van een derde land onderzoeken om na te 
gaan of deze aan de voorwaarden van 
artikel 2, lid 1, voldoet. De Commissie 
handelt snel.

van een naar behoren gemotiveerde 
klacht, moet elke maatregel van een derde 
land of elk dreigement daarmee 
onderzoeken om na te gaan of deze aan de 
voorwaarden van artikel 2 voldoet. De 
Commissie handelt snel.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan het in lid 1 
bedoelde onderzoek uitvoeren op eigen 
initiatief of op basis van informatie uit 
eender welke bron. De Commissie 
beschermt vertrouwelijke informatie 
overeenkomstig artikel 12; daartoe kan 
behoren de identiteit van degene die de 
informatie heeft verstrekt.

2. De Commissie voert het in lid 1 
bedoelde onderzoek uit op basis van op 
eigen initiatief verzamelde of uit om het 
even welke betrouwbare bron verkregen 
substantiële informatie. De Commissie 
beschermt vertrouwelijke informatie 
overeenkomstig artikel 12, hetgeen kan 
inhouden dat de identiteit van degene die 
de informatie heeft verstrekt, geheim wordt 
gehouden.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of via andere 
geschikte openbare communicatiemiddelen 
een bericht bekendmaken waarin wordt 
verzocht om binnen een bepaalde termijn 
informatie te verstrekken. In dat geval stelt 
de Commissie het betrokken derde land in 
kennis van de opening van het onderzoek.

De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad in kennis van de 
resultaten van elke ontwikkeling in het 
lopende onderzoek naar de maatregelen 
van derde landen. De Commissie kan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en via andere geschikte openbare 
communicatiemiddelen een bericht 
bekendmaken waarin wordt verzocht om 
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binnen een bepaalde termijn informatie te 
verstrekken en waarin een indicatie wordt 
gegeven van het tijdschema voor de in 
artikel 4 bedoelde vaststelling, dat niet 
langer is dan zes maanden. In dat geval 
stelt de Commissie het betrokken derde 
land in kennis van de opening van het 
onderzoek.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een onderzoek overeenkomstig artikel 3 
stelt de Commissie een besluit vast waarin 
wordt bepaald of de maatregel van het 
betrokken derde land voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 2, lid 1. De 
Commissie handelt snel.

Na een onderzoek overeenkomstig artikel 3 
stelt de Commissie een besluit vast waarin 
wordt bepaald of de maatregel van het 
betrokken derde land voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 2. De Commissie 
handelt snel. De Commissie maakt dat 
besluit bekend in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en via andere geschikte 
openbare communicatiemiddelen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een besluit te nemen, kan de 
Commissie het betrokken derde land 
verzoeken opmerkingen in te dienen.

Alvorens een besluit te nemen, kan de 
Commissie het betrokken derde land 
verzoeken om binnen een bepaalde 
termijn opmerkingen in te dienen, zonder 
het besluit van de Commissie onnodig te 
vertragen.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie besluit dat de 
maatregel van het betrokken derde land 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, 
lid 1, stelt zij het betrokken derde land in 
kennis van haar besluit en verzoekt zij het 
de economische dwang te beëindigen en, in 
voorkomend geval, de door de Unie of haar 
lidstaten geleden schade te vergoeden.

Wanneer de Commissie besluit dat de 
maatregel van het betrokken derde land 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, 
lid 1, stelt zij het betrokken derde land in 
kennis van haar besluit en verzoekt zij het 
de economische dwang te beëindigen en, in 
voorkomend geval, binnen een bepaalde 
termijn de door de Unie of haar lidstaten 
geleden schade te vergoeden.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bereid om namens de 
Unie met het betrokken derde land in 
gesprek te gaan om opties voor de 
beëindiging van de economische dwang te 
onderzoeken. Deze opties kunnen het 
volgende omvatten:

De Commissie is bereid om namens de 
Unie met het betrokken derde land in 
gesprek te gaan om opties voor de 
beëindiging van de economische dwang, 
en in voorkomend geval, de vergoeding 
van de aan de Unie of haar lidstaten 
berokkende schade, te onderzoeken. Deze 
opties kunnen het volgende omvatten:

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het verzoeken om een 
internationale rechterlijke uitspraak in de 
zaak;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— het verzoeken om een 
internationale rechterlijke uitspraak in de 
zaak.

Schrappen

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt het Europees 
Parlement en de Raad op de hoogte van de 
desbetreffende ontwikkelingen.

De Commissie houdt het Europees 
Parlement en de Raad tijdig en volledig op 
de hoogte van de ontwikkelingen in het 
overleg met het betrokken derde land.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie treedt namens de Unie in 
overleg of werkt samen met elk ander land 
dat dezelfde of soortgelijke economische 
dwangmaatregelen ondervindt, of met 
andere belangstellende derde landen, 
teneinde de dwang te doen staken. Dit kan 
in voorkomend geval leiden tot coördinatie 
in relevante internationale fora en 
coördinatie in antwoord op de dwang.

De Commissie treedt namens de Unie in 
overleg of werkt samen met elk ander land 
dat dezelfde of soortgelijke economische 
dwangmaatregelen ondervindt, of met 
andere belangstellende derde landen, 
teneinde de dwang te doen staken. Dit kan 
in voorkomend geval leiden tot coördinatie 
in relevante internationale fora en 
coördinatie in antwoord op de dwang. 
Dergelijke samenwerking mag de 
toepassing van dit instrument niet 
onnodig vertragen.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast waarin wordt 
bepaald dat zij een responsmaatregel van 
de Unie neemt wanneer:

1. De Commissie stelt in de volgende 
omstandigheden een uitvoeringshandeling 
vast waarin een responsmaatregel van de 
Unie wordt vastgesteld:

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het optreden uit hoofde van de 
artikelen 4 en 5 binnen een redelijke 
termijn niet heeft geleid tot beëindiging 
van de economische dwang en vergoeding 
van de schade die de Unie of een lidstaat 
daardoor is berokkend;

a) het optreden uit hoofde van de 
artikelen 4 en 5 heeft binnen een termijn 
die is vastgesteld in het in artikel 4 
bedoelde besluit niet geleid tot beëindiging 
van de economische dwang en, in 
voorkomend geval, vergoeding van de 
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schade die de Unie of haar lidstaten 
daardoor is berokkend;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) optreden in het belang van de Unie 
is.

c) optreden in dat specifieke geval is 
in het belang van de Unie.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de uitvoeringshandeling bepaalt de 
Commissie ook welke van de maatregelen 
waarin bijlage I voorziet de passende 
respons van de Unie is. Dergelijke 
maatregelen kunnen ook van toepassing 
zijn op natuurlijke of rechtspersonen die 
overeenkomstig artikel 8 zijn aangewezen. 
De Commissie kan ook maatregelen 
vaststellen die zij op grond van andere 
rechtsinstrumenten kan treffen.

In de uitvoeringshandeling zoals bedoeld 
in de eerste alinea verantwoordt de 
Commissie dat aan de in de punten a), b) 
en c) bedoelde voorwaarden is voldaan. 
Zij bepaalt en motiveert ook welke van de 
maatregelen waarin bijlage I voorziet de 
passende respons van de Unie is. 
Dergelijke maatregelen kunnen ook van 
toepassing zijn op natuurlijke of 
rechtspersonen die overeenkomstig 
artikel 8 zijn aangewezen. De Commissie 
kan ook op grond van andere 
rechtsinstrumenten maatregelen 
vaststellen die niet in bijlage I zijn 
opgenomen. Een dergelijke vaststelling 
wordt afgestemd op en is in 
overeenstemming met het optreden uit 
hoofde van deze verordening.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringshandeling wordt volgens de 
in artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De uitvoeringshandeling wordt volgens de 
in artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. De 
Commissie maakt het besluit bekend in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en via andere geschikte openbare 
communicatiemiddelen.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De responsmaatregelen van de Unie 
zijn van toepassing vanaf een bepaalde 
datum na de vaststelling van de in lid 1 
bedoelde uitvoeringshandeling. De 
Commissie stelt deze toepassingsdatum, 
rekening houdend met de omstandigheden, 
zodanig vast dat kennisgeving aan het 
betrokken derde land overeenkomstig lid 3 
mogelijk is en dat land de economische 
dwang kan beëindigen.

2. De responsmaatregelen van de Unie 
zijn van toepassing vanaf een bepaalde 
datum na de vaststelling van de in lid 1 
bedoelde uitvoeringshandeling. De 
Commissie stelt deze toepassingsdatum, 
rekening houdend met de omstandigheden, 
zodanig vast dat kennisgeving aan het 
betrokken derde land overeenkomstig lid 3 
mogelijk is en dat land de economische 
dwang kan beëindigen en in voorkomend 
geval de berokkende schade kan 
vergoeden.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na de vaststelling van de 
uitvoeringshandeling stelt de Commissie 
het betrokken derde land in kennis van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
responsmaatregelen van de Unie. In de 
kennisgeving roept de Commissie het 
betrokken derde land namens de Unie op 
de economische dwang onmiddellijk te 
beëindigen, biedt zij aan om over een 
oplossing te onderhandelen en deelt zij het 
betrokken derde land mee dat de 
responsmaatregel van de Unie van 
toepassing zal zijn, tenzij de economische 
dwang wordt beëindigd.

3. Na de vaststelling van de 
uitvoeringshandeling stelt de Commissie 
het betrokken derde land in kennis van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
responsmaatregelen van de Unie. In de 
kennisgeving roept de Commissie het 
betrokken derde land namens de Unie op 
de economische dwang onmiddellijk te 
beëindigen, biedt zij aan om over een 
oplossing te onderhandelen, met inbegrip 
van de vergoeding van de aan de Unie en 
haar lidstaten berokkende schade, en deelt 
zij het betrokken derde land mee dat de 
responsmaatregel van de Unie van 
toepassing zal zijn, tenzij de economische 
dwang wordt beëindigd, of in voorkomend 
geval, het derde land de berokkende 
schade vergoedt.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt bepaald dat de 
toepassing van de responsmaatregelen van 
de Unie voor een in die 
uitvoeringshandeling bepaalde periode 
wordt uitgesteld indien de Commissie over 
geloofwaardige informatie beschikt dat het 
derde land de economische dwang heeft 
beëindigd voordat de vastgestelde 
responsmaatregelen van de Unie van 
toepassing worden. In dat geval maakt de 
Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie een bericht bekend waarin 
wordt vermeld dat dergelijke informatie 
beschikbaar is en vanaf welke datum het 
uitstel geldt. Indien het derde land de 

4. In de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt bepaald dat de 
toepassing van de responsmaatregelen van 
de Unie voor een in die 
uitvoeringshandeling bepaalde periode 
wordt uitgesteld indien de Commissie over 
geloofwaardige informatie beschikt dat het 
derde land de economische dwang heeft 
beëindigd of, in voorkomend geval, de 
berokkende schade heeft vergoed voordat 
de vastgestelde responsmaatregelen van de 
Unie van toepassing worden. In dat geval 
maakt de Commissie in het Publicatieblad 
van de Europese Unie een bericht bekend 
waarin wordt vermeld dat dergelijke 
informatie beschikbaar is en vanaf welke 
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economische dwang beëindigt voordat de 
responsmaatregelen van de Unie van 
toepassing worden, beëindigt de 
Commissie de responsmaatregelen van de 
Unie overeenkomstig artikel 10.

datum het uitstel geldt. Indien het derde 
land de economische dwang beëindigt of, 
in voorkomend geval, de berokkende 
schade vergoedt voordat de 
responsmaatregelen van de Unie van 
toepassing worden, beëindigt de 
Commissie de responsmaatregelen van de 
Unie overeenkomstig artikel 10.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie om door 
de economische dwangmaatregelen 
veroorzaakte onherstelbare schade voor de 
Unie of haar lidstaten te voorkomen, stelt 
de Commissie onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast waarbij 
responsmaatregelen van de Unie worden 
opgelegd, overeenkomstig de in artikel 15, 
lid 3, bedoelde procedure. De voorschriften 
van de leden 2 tot en met 5 zijn van 
toepassing. Die handelingen blijven voor 
een termijn van ten hoogste drie maanden 
van kracht.

6. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie om door 
de economische dwangmaatregelen 
veroorzaakte onherstelbare schade voor de 
Unie of haar lidstaten te voorkomen, stelt 
de Commissie onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast zoals bedoeld 
in artikel 7, lid 1, waarbij 
responsmaatregelen van de Unie worden 
opgelegd, overeenkomstig de in artikel 15, 
lid 3, bedoelde procedure. De in lid 1 
bedoelde voorwaarden, met uitzondering 
van punt a), en de voorschriften van de 
leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. 
Die handelingen blijven voor een termijn 
van ten hoogste drie maanden van kracht, 
waarna indien nodig een 
uitvoeringshandeling zoals bedoeld in 
artikel 7, lid 1, kan worden vastgesteld. De 
Commissie maakt de 
uitvoeringshandelingen bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
via andere geschikte openbare 
communicatiemiddelen.

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in de in 
artikel 7, lid 1, bedoelde 
uitvoeringshandeling of in een 
afzonderlijke uitvoeringshandeling bepalen 
dat:

1. De Commissie kan in de in 
artikel 7, leden 1 en 6, bedoelde 
uitvoeringshandeling of in een 
afzonderlijke uitvoeringshandeling bepalen 
dat:

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de doeltreffendheid van de 
maatregelen om de economisch dwang te 
doen beëindigen;

a) de doeltreffendheid van de 
maatregelen om de economisch dwang te 
doen beëindigen en de berokkende schade 
te laten vergoeden;

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan besluiten om 
responsmaatregelen uit hoofde van 
artikel 7 of artikel 8 die bestaan in 
beperkingen op buitenlandse directe 
investeringen of op de handel in diensten, 
ook toe te passen op diensten of directe 
investeringen die binnen de Unie worden 
verricht door een of meer in de Unie 
gevestigde rechtspersonen die eigendom 

3. De Commissie kan besluiten om 
responsmaatregelen uit hoofde van 
artikel 7 of artikel 8 die bestaan in 
beperkingen op buitenlandse directe 
investeringen of op de handel in diensten, 
ook toe te passen op diensten of directe 
investeringen die binnen de Unie worden 
verricht door een of meer in de Unie 
gevestigde rechtspersonen die eigendom 
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zijn van of onder zeggenschap staan van 
personen uit het betrokken derde land, 
indien dat nodig is om de doelstellingen 
van deze verordening te verwezenlijken. 
De Commissie kan tot een dergelijke 
toepassing besluiten wanneer 
responsmaatregelen van de Unie die niet 
op dergelijke situaties betrekking hebben, 
ontoereikend zouden zijn om de 
doelstellingen van deze verordening 
daadwerkelijk te verwezenlijken, met name 
wanneer dergelijke maatregelen kunnen 
worden omzeild. Bij de beoordeling of een 
dergelijk besluit moet worden vastgesteld, 
houdt de Commissie behalve met de 
criteria in de leden 1 en 2 onder meer 
rekening met:

zijn van of onder zeggenschap staan van 
personen uit het betrokken derde land, 
indien dat nodig is om de doelstellingen 
van deze verordening te verwezenlijken. 
De Commissie kan tot een dergelijke 
toepassing besluiten wanneer 
responsmaatregelen van de Unie die niet 
op dergelijke situaties betrekking hebben, 
ontoereikend zouden zijn om de 
doelstellingen van deze verordening 
daadwerkelijk te verwezenlijken, met name 
wanneer de gevolgen van dergelijke 
maatregelen kunnen worden vermeden of 
omzeild. Bij de beoordeling of een 
dergelijk besluit moet worden vastgesteld, 
houdt de Commissie behalve met de 
criteria in de leden 1 en 2 onder meer 
rekening met:

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de daadwerkelijke bijdrage van 
dergelijke beperkingen binnen de Unie aan 
de doelstelling om de economische 
dwangmaatregel te doen beëindigen;

b) de mogelijke daadwerkelijke 
bijdrage van dergelijke beperkingen binnen 
de Unie aan de doelstelling om de 
economische dwangmaatregel te doen 
beëindigen;

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het betrokken derde land 
de economische dwang opschort of indien 

2. Wanneer het betrokken derde land 
de economische dwang opschort, schort de 



PE703.008v01-00 30/38 PR\1245607NL.docx

NL

dit in het belang van de Unie noodzakelijk 
is, kan de Commissie de toepassing van de 
desbetreffende responsmaatregel van de 
Unie opschorten voor de duur van de 
opschorting door het derde land of voor 
zover dat in het belang van de Unie 
noodzakelijk is. De Commissie schort de 
responsmaatregelen van de Unie op indien 
het betrokken derde land een overeenkomst 
heeft aangeboden om de zaak aan bindende 
internationale arbitrage door derden voor te 
leggen en de Unie die overeenkomst heeft 
gesloten en het derde land ook zijn 
economische dwangmaatregelen opschort. 
De Commissie besluit bij een 
uitvoeringshandeling de responsmaatregel 
van de Unie op te schorten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Commissie de toepassing van de 
desbetreffende responsmaatregel van de 
Unie op voor de duur van de opschorting 
door het derde land of kan zij, wanneer dat 
in het belang van de Unie noodzakelijk is, 
de toepassing ervan zo lang als nodig 
opschorten. De Commissie schort de 
responsmaatregelen van de Unie op indien 
het betrokken derde land een overeenkomst 
heeft aangeboden om de zaak aan bindende 
internationale arbitrage door derden voor te 
leggen en de Unie die overeenkomst heeft 
gesloten en het derde land ook zijn 
economische dwangmaatregelen opschort. 
De Commissie besluit bij een 
uitvoeringshandeling de responsmaatregel 
van de Unie op te schorten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie stelt de 
Commissie onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast tot 
opschorting, wijziging of beëindiging van 
overeenkomstig artikel 7 vastgestelde 
responsmaatregelen van de Unie. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 15, lid 3, bedoelde procedure 
vastgesteld en blijven van kracht 
gedurende een periode van ten hoogste 
twee maanden.

5. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie stelt de 
Commissie onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast tot 
opschorting of wijziging van 
overeenkomstig artikel 7 vastgestelde 
responsmaatregelen van de Unie. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 15, lid 3, bedoelde procedure 
vastgesteld en blijven van kracht 
gedurende een periode van ten hoogste 
twee maanden, waarna indien nodig een 
uitvoeringshandeling zoals bedoeld in 
lid 2, 3 of 4 kan worden vastgesteld.

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door middel van een bericht in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of via 
andere geschikte openbare 
communicatiemiddelen moet de 
Commissie vóór de vaststelling van 
responsmaatregelen van de Unie of de 
wijziging van dergelijke maatregelen en 
kan zij vóór de opschorting of beëindiging 
van deze maatregelen informatie en 
standpunten over de economische gevolgen 
voor de marktdeelnemers in de Unie en het 
belang van de Unie inwinnen. In het 
bericht wordt vermeld binnen welke 
termijn de input moet worden ingediend.

1. Door middel van een bericht in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of via 
andere geschikte openbare 
communicatiemiddelen moet de 
Commissie vóór de vaststelling van 
responsmaatregelen van de Unie of de 
wijziging van dergelijke maatregelen en 
kan zij vóór de opschorting of beëindiging 
van deze maatregelen informatie en 
standpunten over de economische gevolgen 
voor de marktdeelnemers in de Unie 
inwinnen. In het bericht wordt vermeld 
binnen welke termijn de input moet 
worden ingediend.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de interactie van dergelijke 
maatregelen met de desbetreffende 
wetgeving van de lidstaten;

b) de interactie van dergelijke 
maatregelen met de desbetreffende 
wetgeving van de Unie en de lidstaten;

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – punt d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het belang van de Unie. Schrappen

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie houdt zoveel 
mogelijk rekening met de informatie die in 
het kader van de informatievergaring is 
verzameld. De 
ontwerpuitvoeringshandeling gaat, 
wanneer deze in het kader van de in 
artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure aan het comité wordt 
voorgelegd, vergezeld van een analyse van 
de beoogde maatregelen.

5. De Commissie houdt zoveel 
mogelijk rekening met de informatie die in 
het kader van de informatievergaring is 
verzameld. De 
ontwerpuitvoeringshandeling gaat, 
wanneer deze in het kader van de in 
artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure aan het comité wordt 
voorgelegd, vergezeld van een analyse van 
de beoogde maatregelen. De Commissie 
stelt het Europees Parlement daarvan in 
kennis overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voorafgaand aan de vaststelling 
van een uitvoeringshandeling 
overeenkomstig artikel 7, lid 6, of 
artikel 10, lid 5, wint de Commissie op 
gerichte wijze informatie en standpunten in 
bij de relevante belanghebbenden, tenzij de 
dwingende redenen van urgentie van dien 
aard zijn dat het inwinnen van informatie 

6. Voorafgaand aan de vaststelling 
van een uitvoeringshandeling 
overeenkomstig artikel 7, lid 6, of 
artikel 10, lid 5, wint de Commissie 
informatie en standpunten in bij de 
relevante belanghebbenden, tenzij de 
dwingende redenen van urgentie van dien 
aard zijn dat het inwinnen van informatie 
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en overleg om objectieve redenen niet 
mogelijk of niet nodig is, bijvoorbeeld om 
de naleving van de internationale 
verplichtingen van de Unie te waarborgen.

en overleg om objectieve redenen niet 
mogelijk of niet nodig is, bijvoorbeeld om 
de naleving van de internationale 
verplichtingen van de Unie te waarborgen.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De op grond van deze verordening 
ontvangen informatie wordt slechts 
gebruikt voor het doel waarvoor zij werd 
gevraagd.

1. De op grond van deze verordening 
ontvangen informatie wordt slechts 
gebruikt voor het doel waarvoor zij werd 
verschaft, gevraagd en gekregen.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatieverstrekker kan 
vragen dat de verstrekte informatie 
vertrouwelijk wordt behandeld. In dat 
geval gaat die informatie vergezeld van een 
niet-vertrouwelijke samenvatting of een 
verklaring van de redenen waarom de 
informatie niet kan worden samengevat. 
De Commissie, de Raad, het Europees 
Parlement, de lidstaten, alsmede hun 
functionarissen mogen de gegevens van 
vertrouwelijke aard die zij op grond van 
deze verordening hebben ontvangen, niet 
bekendmaken zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van degene die ze heeft 
verstrekt.

2. De informatieverstrekker kan 
vragen dat de verstrekte informatie 
vertrouwelijk wordt behandeld. In dat 
geval gaat die informatie vergezeld van een 
niet-vertrouwelijke, zinvolle samenvatting 
of een verklaring van de redenen waarom 
de informatie niet kan worden samengevat. 
Het is de Commissie, de Raad, het 
Europees Parlement, de lidstaten, alsmede 
hun functionarissen verboden de gegevens 
van vertrouwelijke aard die zij op grond 
van deze verordening hebben ontvangen, 
bekend te maken zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van degene die ze heeft 
verstrekt.

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lid 2 belet de Commissie niet 
algemene informatie bekend te maken in 
een beknopte vorm die geen informatie 
bevat aan de hand waarvan de verstrekker 
van de informatie kan worden 
geïdentificeerd. Bij deze bekendmaking 
wordt rekening gehouden met het 
rechtmatige belang van de betrokkenen dat 
vertrouwelijke informatie niet wordt 
bekendgemaakt.

3. Lid 2 belet de Commissie niet 
algemene informatie bekend te maken in 
een beknopte maar zinvolle vorm die geen 
informatie bevat aan de hand waarvan de 
verstrekker van de informatie kan worden 
geïdentificeerd. Bij deze bekendmaking 
wordt rekening gehouden met het 
rechtmatige belang van de betrokkenen dat 
vertrouwelijke informatie niet wordt 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk drie jaar na de vaststelling 
van de eerste uitvoeringshandeling uit 
hoofde van deze verordening of zes jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening, naargelang welke datum 
eerder valt, evalueert de Commissie deze 
verordening en de uitvoering ervan en 
brengt zij daarover verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
evalueert de Commissie deze verordening 
en de uitvoering ervan, met name in het 
licht van de herziening van de 
blokkeringsverordening1 bis, en brengt zij 
daarover verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. Daarnaast vermeldt 
de Commissie alle ontwikkelingen in 
verband met deze verordening bij 
gelegenheid van de desbetreffende 
verslaglegging aan het Europees 
Parlement en de Raad door het hoofd 
handhaving van de handel.
__________________
1 bis Verordening (EG) nr. 2271/96 van de 
Raad van 22 november 1996 tot 
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bescherming tegen de gevolgen van de 
extraterritoriale toepassing van 
rechtsregels uitgevaardigd door een derde 
land en daarop gebaseerde of daaruit 
voortvloeiende handelingen (PB L 309 
van 29.11.1996, blz. 1).

Or. en
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TOELICHTING

De EU heeft dringend een antidwanginstrument nodig om een ongelukkige lacune in de EU-
wetgeving op te vullen: de EU wordt geconfronteerd met een verschuiving van een op regels 
gebaseerde naar een op macht gebaseerde internationale handel, maar beschikt momenteel 
niet over een instrument om economische dwang te ontmoedigen en er zo nodig op te 
reageren om de legitieme belangen van de Unie en haar lidstaten te beschermen. 

De triggers voor dit instrument moeten ruim worden gedefinieerd en landneutraal zijn. 
Economische dwang kan vele vormen aannemen. Zo dreigde Washington met 
vergeldingsmaatregelen tegen de digitale belasting van verschillende EU-lidstaten. China 
blokkeerde de invoer uit Litouwen nadat Taiwan de facto een ambassade in Vilnius had 
geopend, westerse merken worden “spontaan” geboycot en leden van het Europees Parlement 
die kritisch staan tegenover China worden geweerd. Rusland voerde een verbod in op de 
invoer van landbouwproducten uit EU-lidstaten. 

De EU moet waar mogelijk gebruikmaken van bestaande geschillenbeslechtingsmechanismen 
en streven naar een mondiale en gemeenschappelijke strategie, maar zij moet ook sneller 
kunnen ingrijpen wanneer een land maatregelen neemt – of dreigt te nemen – die gevolgen 
kunnen hebben voor de handel en investeringen, en zo de EU of haar lidstaten onder druk wil 
zetten om een bepaalde politieke keuze te maken of daarvan af te zien. Dat een dergelijk 
instrument niet voorhanden is, is een zwakte van ons rechtsstelsel. Het tegengaan van 
economische dwang is krachtens het internationaal recht immers toegestaan. Alleen al het 
bestaan van een dergelijk instrument zou een afschrikkend effect hebben. Bovendien moeten 
we er rekening mee houden dat onze handelspartners reeds over dergelijke instrumenten 
beschikken. De EU is aan een inhaalbeweging bezig, niet aan een wapenwedloop.

Bovendien is het belangrijk te begrijpen dat maatregelen die in het kader van het 
antidwanginstrument worden genomen een laatste redmiddel zijn in de reactie van de EU op 
dwangmaatregelen van derde landen, met als enige doel de legitieme beleidsruimte van de 
Unie te beschermen. Het is geen offensief instrument dat de EU zonder onderscheid kan 
gebruiken. 

De afgelopen jaren kregen we te maken met spanningen in de mondiale handel en de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de mondiale toeleveringsketens, waarvan de 
kwetsbaarheden na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 nog duidelijker zijn 
geworden. In dit verband ben ik van mening dat de EU op het wereldtoneel geen 
geloofwaardige gesprekspartner kan zijn als zij niet over een krachtig handelsinstrument 
beschikt waarmee zij haar belangen, rechten en soevereine politieke keuzes kan beschermen. 
In de recente Verklaring van Versailles van de staatshoofden en regeringsleiders van 10 en 
11 maart 2022 wordt gewezen op de rol van het handelsbeleid van de EU bij de 
verwezenlijking van de doelstelling om Europese strategische autonomie tot stand te brengen 
via een robuustere economische basis, door de economie veerkrachtiger en concurrerender te 
maken en voor te bereiden op de groene en digitale transitie, waarbij niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten.

Het Europees Parlement heeft de Commissie in 2020 opgeroepen om een voorstel voor een 
antidwanginstrument in te dienen, hetgeen heeft geleid tot een gemeenschappelijke verklaring 
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van de EU-instellingen die aan de gewijzigde handhavingsverordening is gehecht1. In dat 
verband hebben zowel de lidstaten als het Europees Parlement hun bezorgdheid geuit over de 
praktijken van bepaalde derde landen om te trachten de EU en/of haar lidstaten te dwingen 
bepaalde beleidsmaatregelen te nemen dan wel in te trekken. Ik kijk uit naar het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad over dit nieuwe instrument.

Ik ben verheugd dat de voorzitter van de Europese Commissie in september 2020 aan onze 
bezorgdheid tegemoet is gekomen en dat de Commissie, zoals beloofd, eind 2021 een voorstel 
voor een antidwanginstrument heeft ingediend. Dit nieuwe instrument zal het 
handelsinstrumentarium van de EU vervolledigen, samen met de nieuwe regels inzake 
wederkerigheid voor toegang tot mondiale aanbestedingsmarkten en inzake verstorende 
buitenlandse subsidies, waaraan dit Parlement in het kader van de herziening van het 
handelsbeleid van de EU hard heeft gewerkt. Zoals we ook hebben opgemerkt in ons verslag 
over de gevolgen van COVID-19 voor de handel2, is het doel van een dergelijke herziening 
ervoor te zorgen dat de handel bijdraagt tot de overkoepelende doelstelling van strategische 
autonomie van de EU. 

Daarom ben ik het in het algemeen eens met het voorstel van de Commissie voor een 
handelsinstrument. De voorgestelde wijzigingen in mijn ontwerpverslag zijn gericht op de 
volgende zeven punten: 

1. Economische dwang moet nog ruimer worden gedefinieerd om te zorgen voor 
daadwerkelijke afschrikking. Dit instrument moet ook kunnen worden gebruikt als een 
derde land dreigt met maatregelen, hetgeen als economische dwang kan worden aangemerkt, 
en in het geval van maatregelen, in welke vorm dan ook, die een bepaalde beleidskeuze van 
de EU belemmeren. 

2. Waar nodig zal een snelle en doeltreffende reactie van de EU dit een 
geloofwaardig instrument maken. De tegenmaatregelen van de EU moeten evenredig en 
snel zijn, wanneer zij dringend zijn, en moeten niet alleen gericht zijn op de beëindiging van 
de dwang, maar ook, indien mogelijk, op het herstel van de door de dwang veroorzaakte 
schade.

3. De rechtsstaat moet worden beschermd door middel van rechtszekerheid en 
tegenmaatregelen die verenigbaar zijn met het internationaal recht. In de procedure moet het 
juiste evenwicht worden gevonden tussen de noodzaak van een snelle reactie en het belang 
van het geven van een indicatie van het tijdschema van de noodzakelijke procedurele stappen.

4. We moeten ons inzetten voor een onderhandelde oplossing, maar zonder het 
proces onnodig te vertragen. Er moet worden gezorgd voor voldoende ruimte voor dialoog 
met het derde land, alsook voor samenwerking in internationale fora en met andere 
handelspartners van de EU, zonder dat het opleggen van tegenmaatregelen onnodig wordt 
vertraagd. 

5. Het belang van de Unie staat centraal in dit instrument. Het doeltreffend 

1 Gemeenschappelijke verklaring, PB C 49 van 12.2.2021, blz. 1.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de 
uitbraak van COVID-19 (2020/2117(INI)).
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tegengaan van maatregelen van derde landen die op ongeoorloofde wijze ingrijpen in de 
legitieme soevereine keuzes van de Unie en/of de lidstaten; is in dit verband een 
doorslaggevend onderdeel van het belang van de Unie. Het belang van de Unie moet er ook 
voor zorgen dat bij alle maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen 
rekening wordt gehouden met de economische en sociale samenhang van de Unie en dat de 
maatregelen geen negatieve gevolgen hebben voor deze samenhang. 

6. Er moet worden gezorgd voor samenhang met andere instrumenten die erop gericht 
zijn de extraterritoriale gevolgen van maatregelen van de derde landen aan te pakken, zoals de 
blokkeringsverordening. Daartoe kan een vroegtijdige herziening van deze verordening 
noodzakelijk zijn.

7. Er moet sprake zijn van democratisch toezicht in alle stadia. De betrokkenheid 
van belanghebbenden – waarbij volledige vertrouwelijkheid moet worden gegarandeerd – is 
van vitaal belang om dwang vast te stellen, de omvang en effecten ervan te bepalen en zo 
doeltreffende tegenmaatregelen te ontwerpen. Het Parlement, dat democratische controle op 
dit instrument uitoefent, moet samen met de Raad in alle relevante stadia – van het onderzoek 
tot de voortdurende herziening van de maatregelen van de Unie – op de hoogte worden 
gehouden.


