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Tarkistus 1
Raimon Obiols

Päätösehdotus
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2007 
neuvostolle antamansa suosituksen 
neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen 
tekemiseksi Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan 
maiden välillä¹,
_________________
¹EUVL C 301E, 13.12.2007, s. 153.

Or. es

Tarkistus 2
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2007 
neuvostolle antamansa suosituksen 
neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen 
tekemiseksi Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan 
maiden välillä¹,
_______________
¹EUVL C 301E, 13.12.2007, s. 153.

Or. es
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Tarkistus 3
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2007 
neuvostolle antamansa suosituksen 
neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen 
tekemiseksi Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan 
maiden välillä¹,
______________
¹EUVL C 301E, 13.12.2007, s. 153.

Or. es

Tarkistus 4
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 
antamansa päätöslauselman Latinalaista 
Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta¹ 
ja 21. lokakuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman Euroopan unionin ja 
Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista²,
__________________
¹P7_TA(2010)0141
¹P7_TA(2010)0387

Or. es

Tarkistus 5
Willy Meyer
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Päätösehdotus
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon maaliskuussa 2012 
tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen 
assosiaatiosopimuksen kauppaa 
koskevasta osasta tehdyn tutkimuksen¹,
________________
¹(PE 433.864)

Or. es

Tarkistus 6
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n ja Keski-
Amerikan välisen kaupan kestävyyttä 
koskevien vaikutusten arvioinnin 
loppuraportin (TRADE08/C1/C14 & C15 
– erä 2)¹,
________________
¹"EU:n ja Keski-Amerikan välillä 
neuvoteltavan assosiaatiosopimuksen 
kaupan kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointi".

Or. es

Tarkistus 7
Raimon Obiols

Päätösehdotus
Johdanto-osan A kappale



PE492.929v02-00 6/35 AM\912648FI.doc

FI

Päätösehdotus Tarkistus

A. katsoo, että alueellinen yhdentyminen 
kahdenvälisiä ja pienalueiden välisiä 
assosiaatiosopimuksia tekemällä on yksi
EU:n ja Latinalaisen Amerikan kahden 
alueen strategisen kumppanuuden 
tärkeimmistä tavoitteista;

A. katsoo, että alueellinen yhdentyminen ja 
sosiaalinen osallisuus kahdenvälisiä ja 
pienalueiden välisiä assosiaatiosopimuksia 
tekemällä ovat EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan kahden alueen strategisen 
kumppanuuden tärkeimpiä tavoitteita;

Or. es

Tarkistus 8
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

A a. katsoo, että jotta EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan suhteiden 
kehittäminen hyödyttäisi kumpaakin 
osapuolta ja toisi etuja kaikille, on 
välttämätöntä ottaa huomioon 
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja 
kaikkien kansalaisten ihmisoikeuksien 
täysimäärinen kunnioittaminen poliittisen 
vuoropuhelun olennaisina tekijöinä, 
köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuminen 
kahden alueen välisiin suhteisiin liittyvän 
yhteistyön olennaisina osatekijöinä sekä
kauppavaihdon täydentävyyden ja 
solidaarisuuden periaatteeseen perustuvat 
oikeudenmukaiset ehdot ja vastavuoroiset 
hyödyt, joiden lähtökohtana ovat 
kummankin alueen väliset kehityserot;

Or. es

Tarkistus 9
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätösehdotus
Johdanto-osan B kappale

Päätösehdotus Tarkistus

B. katsoo, että suhteiden kehittämisestä 
Latinalaisen Amerikan kanssa on 
molemminpuolista etua ja että siitä on 
hyötyä kaikille EU:n jäsenvaltioille;

B. katsoo, että jotta suhteiden 
kehittämisestä Latinalaisen Amerikan 
kanssa on molemminpuolista etua ja että 
siitä on hyötyä kummallekin osapuolelle 
ja kaikille, on välttämätöntä ottaa 
huomioon demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja kaikkien 
kansalaisten täysimääräisten 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
poliittisen vuoropuhelun olennaisina 
osatekijöinä, köyhyyden ja eriarvoisuuden 
torjuminen kahden alueen välisiin 
suhteisiin liittyvän yhteistyön olennaisina 
osatekijöinä sekä kauppavaihdon 
täydentävyyden ja solidaarisuuden 
periaatteeseen perustuvat 
oikeudenmukaiset ehdot ja vastavuoroiset 
hyödyt, joiden lähtökohtana ovat 
kummankin alueen väliset kehityserot;

Or. es

Tarkistus 10
Renate Weber

Päätösehdotus
Johdanto-osan B kappale

Päätösehdotus Tarkistus

B. katsoo, että suhteiden kehittämisestä 
Latinalaisen Amerikan kanssa on 
molemminpuolista etua ja että siitä on 
hyötyä kaikille EU:n jäsenvaltioille;

B. katsoo, että suhteiden kehittämisestä 
Latinalaisen Amerikan ja erityisesti Keski-
Amerikan kanssa on molemminpuolista 
etua ja että siitä on hyötyä kaikille EU:n 
jäsenvaltioille;

Or. en
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Tarkistus 11
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

B a. katsoo, että EU:n ja Keski-Amerikan 
assosiaatiosopimuksen tavoitteen on 
kohdistuttava kestävän kehityksen 
edistämiseen, demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen sekä 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen 
kunnioittamiseen, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja alueelliseen 
yhdentymiseen;

Or. es

Tarkistus 12
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

B b. toteaa, että sopimukseen sisältyy 
ihmisoikeuslauseke, joka velvoittaa 
sopimusosapuolia varmistamaan 
asianmukaisesti ihmisoikeuksien 
noudattamisen ja joka on sitova;

Or. es

Tarkistus 13
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan B c kappale (uusi)
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Päätösehdotus Tarkistus

B c. panee merkille 
ammattiyhdistysaktiivien murhien suuren 
määrän Keski-Amerikassa; ottaa 
huomioon naisten murhien suuren 
määrän;

Or. es

Tarkistus 14
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että sopimukseen 
sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeva luku, jolla on edistettävä 
korkeatasoista työsuojelua, sosiaalista 
suojelua ja ympäristönsuojelua;

Or. es

Tarkistus 15
Renate Weber

Päätösehdotus
Johdanto-osan C kappale

Päätösehdotus Tarkistus

C. ottaa huomioon, että EU on suurin 
kehitysavun antaja, tärkein investoija ja 
toiseksi suurin kauppakumppani 
Latinalaiselle Amerikalle,

C. ottaa huomioon, että EU on tärkein 
investoija ja toiseksi suurin 
kauppakumppani Latinalaiselle Amerikalle 
ja suurin kehitysavun antaja;

Or. en
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Tarkistus 16
Raimon Obiols

Päätösehdotus
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C a. toteaa, että demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen sekä 
ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja 
poliittisten oikeuksien kunnioittaminen 
kummallakin alueella on sopimuksen 
avaintekijöitä;

Or. es

Tarkistus 17
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C a. katsoo, että EU:n ja Keski-Amerikan 
assosiaatiosopimuksen tavoitteen on 
kohdistuttava kestävän kehityksen 
edistämiseen, demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen sekä 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen 
kunnioittamiseen, sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja alueelliseen 
yhdentymiseen;

Or. es

Tarkistus 18
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätösehdotus Tarkistus

C a. panee merkille, että korkea 
köyhyysaste, sosiaalinen syrjäytyminen 
sekä yhteiskunnallinen ja ympäristöön 
liittyvä haavoittuvuus on tyypillistä Keski-
Amerikan alueelle;

Or. es

Tarkistus 19
Raimon Obiols

Päätösehdotus
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C b. toteaa, että assosiaatiosopimus 
edellyttää EU:n sekä alueen ja sen eri 
maiden välistä poliittista ja taloudellista 
assosiaatiota, jossa otetaan huomioon 
kummankin alueen sekä Keski-Amerikan 
eri maiden väliset erot ja 
epäsymmetrisyys;

Or. es

Tarkistus 20
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C b. toteaa, että sopimukseen sisältyy 
ihmisoikeuslauseke, joka velvoittaa 
sopimusosapuolia varmistamaan 
asianmukaisesti ihmisoikeuksien 
noudattamisen, ja että sen noudattaminen 
käytännössä on varmistettava;
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Or. es

Tarkistus 21
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C b. toteaa, että assosiaatiosopimuksen 
voimaantulon jälkeen Keski-Amerikan 
maat hylkäävät yleisen 
tullietuusjärjestelmän (GSP+), jonka 
myötä ne saavat kauppaetuuksia 
vastineeksi siitä, että ne takaavat 27 
kansainvälisen sopimuksen ja niihin 
sisältyvän neljän Kansainvälisen 
työjärjestön perussopimuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon;

Or. es

Tarkistus 22
Raimon Obiols

Päätösehdotus
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C c. katsoo, että sopimuksen tavoitteena 
on oltava kestävän kehityksen, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja alueellisen 
yhdentymisen edistäminen;

Or. es

Tarkistus 23
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätösehdotus
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että sopimukseen 
sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeva luku, jolla on edistettävä 
korkeatasoista työsuojelua, sosiaalista 
suojelua ja ympäristönsuojelua;

Or. es

Tarkistus 24
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C d. toteaa, että sosiaali- ja 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
todetaan Keski-Amerikan osalta, että 
tuotanto keskittyy hedelmien, vihannesten 
ja kuivattujen hedelmien kaltaisiin raaka-
aineisiin ja että vesi- ja maavaroihin 
kohdistuvat paineet kasvavat ja sosiaaliset 
konfliktit lisääntyvät;

Or. es

Tarkistus 25
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C d. toteaa, että sosiaali- ja 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
todetaan Keski-Amerikan osalta, että 
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tuotanto keskittyy hedelmien, vihannesten 
ja kuivattujen hedelmien kaltaisiin raaka-
aineisiin ja että vesi- ja maavaroihin 
kohdistuvat paineet kasvavat ja sosiaaliset 
konfliktit lisääntyvät;

Or. es

Tarkistus 26
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C e. ottaa huomioon, että neuvosto 
ehdottaa kauppaa koskevan osan 
tilapäistä täytäntöönpanoa ennen 
poliittisen ja yhteistyötä koskevan pilarin 
voimaantuloa;

Or. es

Tarkistus 27
Willy Meyer

Päätösehdotus
Johdanto-osan C f kappale (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

C f. ottaa huomioon, että sopimuksessa 
määrätään perustamaan 
parlamentaarinen assiosiaatiokomitea, ja 
panee merkille Euroopan parlamentin 
suosituksen sitä koskevan 
vuosikertomuksen laatimisesta;

Or. es
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Tarkistus 28
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – c alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(c) palauttaa mieliin, että neuvottelut 
saatettiin päätökseen toukokuussa 2010 ja 
että oikeudellisen tarkastelun jälkeen 
sopimuksen teksti parafoitiin 22. 
maaliskuuta 2011;

(c) palauttaa mieliin, että neuvottelut 
saatettiin päätökseen toukokuussa 2010 ja 
että oikeudellisen tarkastelun jälkeen 
sopimuksen teksti parafoitiin 
22. maaliskuuta 2011 ja että sopimus 
allekirjoitettiin Tegucigalpassa 28. 
kesäkuuta 2012;

Or. es

Tarkistus 29
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(c a) palauttaa mieliin, että Keski-
Amerikan integraatioprosessiin on 
kohdistunut voimakkaita paineita, minkä 
vuoksi alueen maissa ja niiden välillä on 
puhjennut poliittisia kriisejä, ja että jotkin 
jäsenmaat eivät ole olleet kiinnostuneita 
tukemaan Keski-Amerikan 
integraatiojärjestelmän instituutioita;

Or. es

Tarkistus 30
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – d alakohta
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Päätösehdotus Tarkistus

(d) korostaa, että kyseessä on
ensimmäinen alueiden välisen 
kumppanuuden kattava sopimus, joka
merkitsee unionin selkeän poliittisen 
tahdon osoituksena ratkaisevaa tukea 
Keski-Amerikan integraatiolle siinä 
ymmärryksessä, että suhteet tähän 
alueeseen ovat muutakin kuin 
vapaakauppaa;

(d) pitää valitettavana, että vaikka 
kyseessä on ensimmäinen alueiden välisen 
kumppanuuden kattava sopimus, siinä 
asetetaan kaupalliset seikat muiden 
edelle, mikä merkitsee sitä, että Euroopan 
unionin etujen mukaista on asettaa 
kaupallinen strategia etusijalle; toteaa, 
että tässä tilanteessa sopimuksesta on 
tullut vain vapaakauppasopimus, joka 
vastaa hyvin paljon Keski-Amerikan 
maiden kanssa tehtyä CAFTA-sopimusta;

Or. es

Tarkistus 31
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – d a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(d a) palauttaa mieliin, että Keski-
Amerikan integraatioprosessiin on 
kohdistunut voimakkaita paineita, minkä 
vuoksi alueen maissa ja niiden välillä on 
puhjennut poliittisia kriisejä, ja että jotkin 
jäsenmaat eivät ole olleet kiinnostuneita 
tukemaan Keski-Amerikan 
integraatiojärjestelmän instituutioita;

Or. es

Tarkistus 32
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – d b alakohta (uusi)
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Päätösehdotus Tarkistus

(d b) pitää valitettavana, että vaikka 
kyseessä on ensimmäinen alueiden 
välisen kumppanuuden kattava sopimus, 
siinä asetetaan kaupalliset seikat muiden 
edelle, mikä merkitsee sitä, että Euroopan 
unionin etujen mukaista on asettaa 
kaupallinen strategia etusijalle; toteaa, 
että tässä tilanteessa sopimuksesta on 
tullut vain vapaakauppasopimus, joka 
vastaa hyvin paljon Keski-Amerikan 
maiden kanssa tehtyä CAFTA-sopimusta;

Or. es

Tarkistus 33
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – e alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(e) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehdyn assosiaatiosopimuksen suurin 
saavutus on siinä, että sillä tuetaan 
loogisesti alueen rauhoittamista, vakautta 
ja demokratisoitumista tukevaa 
politiikkaa, jonka Euroopan unioni 
käynnisti 1980-luvulla huomattavalla 
poliittisella prosessilla, joka käsitti erilaisia 
rauhansopimuksia ja Contadora-prosessin;

(e) pitää valitettavana, että tällä tavoin 
Euroopan unioni jättää taka- alalle alueen 
rauhoittamista, vakautta ja 
demokratisoitumista tukevan 
politiikkansa, joka käynnistettiin1980-
luvulla huomattavalla poliittisella 
prosessilla, joka käsitti erilaisia 
rauhansopimuksia ja Contadora-prosessin;

Or. es

Tarkistus 34
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – e alakohta
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Päätösehdotus Tarkistus

(e) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehdyn assosiaatiosopimuksen suurin 
saavutus on siinä, että sillä tuetaan 
loogisesti alueen rauhoittamista, vakautta 
ja demokratisoitumista tukevaa 
politiikkaa, jonka Euroopan unioni 
käynnisti 1980-luvulla huomattavalla 
poliittisella prosessilla, joka käsitti erilaisia 
rauhansopimuksia ja Contadora-prosessin;

(e) pitää valitettavana, että tällä tavoin 
Euroopan unioni jättää taka- alalle alueen 
rauhoittamista, vakautta ja 
demokratisoitumista tukevan 
politiikkansa, jonka Euroopan unioni 
käynnisti 1980-luvulla huomattavalla 
poliittisella prosessilla, joka käsitti erilaisia 
rauhansopimuksia ja Contadora-prosessin;

Or. es

Tarkistus 35
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – f alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(f) panee tyytyväisenä merkille, että uuden 
assosiaatiosopimuksen poliittinen 
vuoropuhelu tarjoaa uudet ja valtavat
mahdollisuudet Euroopan unionin ja 
Keski-Amerikan alueiden välisille suhteille 
johtotasolla, parlamenttien välisen 
vuoropuhelun puitteissa sekä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, mikä 
merkitsee laadullista edistysaskelta 
aikaisempaan vuonna 1984 aloitettuun 
San Josén vuoropuheluun verrattuna;

(f) panee tyytyväisenä merkille, että uuden 
assosiaatiosopimuksen poliittinen 
vuoropuhelu tarjoaa uudet mahdollisuudet 
Euroopan unionin ja Keski-Amerikan 
alueiden välisille suhteille johtotasolla, 
parlamenttien välisen vuoropuhelun 
puitteissa sekä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa; pitää valitettavana, että 
sopimuksen institutionaalisissa 
kehyksissä on jätetty huomiotta 
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää 
vuoropuhelua koskeva institutionaalinen 
mekanismi laajassa mielessä ja keskitytty 
pitämään pelkästään tietojen vaihtoa 
koskevia säännöllisiä kokouksia;

Or. es

Tarkistus 36
Willy Meyer
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Päätösehdotus
1 kohta – f alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(f) panee tyytyväisenä merkille, että uuden 
assosiaatiosopimuksen poliittinen 
vuoropuhelu tarjoaa uudet ja valtavat
mahdollisuudet Euroopan unionin ja 
Keski-Amerikan alueiden välisille suhteille 
johtotasolla, parlamenttien välisen 
vuoropuhelun puitteissa sekä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, mikä 
merkitsee laadullista edistysaskelta 
aikaisempaan vuonna 1984 aloitettuun 
San Josén vuoropuheluun verrattuna;

(f) panee tyytyväisenä merkille, että uuden 
assosiaatiosopimuksen poliittinen 
vuoropuhelu tarjoaa uudet mahdollisuudet 
Euroopan unionin ja Keski-Amerikan 
alueiden välisille suhteille johtotasolla, 
parlamenttien välisen vuoropuhelun 
puitteissa sekä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa; pitää valitettavana, että 
sopimuksen institutionaalisissa 
kehyksissä on jätetty huomiotta 
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää 
vuoropuhelua koskeva institutionaalinen 
mekanismi laajassa mielessä ja keskitytty 
pitämään pelkästään tietojen vaihtoa 
koskevia säännöllisiä kokouksia;

Or. es

Tarkistus 37
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – g alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(g) korostaa sopimuksen parlamentaarista 
ulottuvuutta, joka liittyy perustettuun 
parlamentaariseen assosiaatiovaliokuntaan, 
joka koostuu Euroopan parlamentin ja 
Keski-Amerikan parlamenttien jäsenistä, 
jolle on tiedotettava assosiaationeuvoston 
päätöksistä ja joka voi antaa suosituksia ja 
kerätä tietoja sopimuksen 
täytäntöönpanosta; 

(g) korostaa sopimuksen parlamentaarista 
ulottuvuutta, joka liittyy perustettuun 
parlamentaariseen assosiaatiovaliokuntaan, 
joka koostuu Euroopan parlamentin ja 
Keski-Amerikan parlamenttien jäsenistä, 
jolle on tiedotettava assosiaationeuvoston 
päätöksistä ja joka voi antaa suosituksia ja 
kerätä tietoja sopimuksen 
täytäntöönpanosta; vaatii 
assosiaationeuvostoa laatimaan vuosittain 
parlamentaariselle assosiaatiokomitealle 
kertomuksen työnormien, sosiaalisten ja 
ympäristönormien ja 
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ihmisoikeusstandardien noudattamista 
koskevasta tilanteesta sopimuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä ja ottamaan 
huomioon kyseisen komitean suositukset 
huomioon;

Or. es

Tarkistus 38
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – g alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(g) korostaa sopimuksen parlamentaarista 
ulottuvuutta, joka liittyy perustettuun 
parlamentaariseen assosiaatiovaliokuntaan, 
joka koostuu Euroopan parlamentin ja 
Keski-Amerikan parlamenttien jäsenistä, 
jolle on tiedotettava assosiaationeuvoston 
päätöksistä ja joka voi antaa suosituksia ja 
kerätä tietoja sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

(g) korostaa sopimuksen parlamentaarista 
ulottuvuutta, joka liittyy perustettuun 
parlamentaariseen assosiaatiovaliokuntaan, 
joka koostuu Euroopan parlamentin ja 
Keski-Amerikan parlamenttien jäsenistä, 
jolle on tiedotettava assosiaationeuvoston 
päätöksistä ja joka voi antaa suosituksia ja 
kerätä tietoja sopimuksen 
täytäntöönpanosta; vaatii 
assosiaationeuvostoa laatimaan vuosittain 
parlamentaariselle assosiaatiokomitealle 
kertomuksen työnormien, sosiaalisten ja 
ympäristönormien ja 
ihmisoikeusstandardien noudattamista 
koskevasta tilanteesta sopimuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä ja ottamaan 
huomioon kyseisen komitean suositukset 
huomioon;

Or. es

Tarkistus 39
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – h alakohta
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Päätösehdotus Tarkistus

(h) toteaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehtyyn assosiaatiosopimukseen sisältyy 
merkittäviä tekijöitä, jotka edesauttavat
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklassa vahvistettujen Euroopan 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden 
täytäntöönpanoa erityisesti 
ihmisoikeuksien ja kansanvallan sekä 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja 
lujittamiseksi; 

(h) toteaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehdyssä assosiaatiosopimuksessa jätettiin 
huomiotta yksi Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan tavoite, 
jonka mukaan unionin pitää "edistää 
kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestävää kehitystä 
ensisijaisena tarkoituksenaan poistaa 
köyhyys";

Or. es

Tarkistus 40
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – h alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(h) toteaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehtyyn assosiaatiosopimukseen sisältyy 
merkittäviä tekijöitä, jotka edesauttavat 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklassa vahvistettujen Euroopan 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden 
täytäntöönpanoa erityisesti 
ihmisoikeuksien ja kansanvallan sekä 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja 
lujittamiseksi;

(h) toteaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehdyssä assosiaatiosopimuksessa jätettiin 
huomiotta yksi Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan tavoite, 
jonka mukaan unionin pitää "edistää 
kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestävää kehitystä 
ensisijaisena tarkoituksenaan poistaa 
köyhyys"; 

Or. es

Tarkistus 41
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – i alakohta
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Päätösehdotus Tarkistus

(i) korostaa, että tätä varten sopimuksen 1 
artiklassa vahvistetaan, että demokratian 
periaatteiden, perusihmisoikeuksien sekä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
keskeinen osa sopimusta, joten jos jokin 
osapuoli ei noudata niitä, seurauksena on 
toimenpiteitä, joihin kuuluu jopa 
sopimuksen voimassaolon keskeyttäminen;

(i) korostaa, että tätä varten sopimuksen 1 
artiklassa vahvistetaan, että demokratian 
periaatteiden, perusihmisoikeuksien sekä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
keskeinen osa sopimusta, joten jos jokin 
osapuoli ei noudata niitä, seurauksena on 
toimenpiteitä, joihin kuuluu jopa 
sopimuksen voimassaolon keskeyttäminen; 
katsoo kuitenkin, että on on luotava 
käytännön mekanismeja, joilla 
varmistetaan sopimuksen 
ihmisoikeuslausekkeiden kunnioittainen 
ja noudattaminen;

Or. es

Tarkistus 42
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – i alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(i) korostaa, että tätä varten sopimuksen 1 
artiklassa vahvistetaan, että demokratian 
periaatteiden, perusihmisoikeuksien sekä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
keskeinen osa sopimusta, joten jos jokin 
osapuoli ei noudata niitä, seurauksena on 
toimenpiteitä, joihin kuuluu jopa 
sopimuksen voimassaolon keskeyttäminen;

(i) korostaa, että tätä varten sopimuksen 1 
artiklassa vahvistetaan, että demokratian 
periaatteiden, perusihmisoikeuksien sekä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
keskeinen osa sopimusta, joten jos jokin 
osapuoli ei noudata niitä, seurauksena on 
toimenpiteitä, joihin kuuluu jopa 
sopimuksen voimassaolon keskeyttäminen; 
pitää kaikesta huolimatta valitettavana, 
että sopimukseen ei ole sisällytetty 
konkreettista mekanismia, jonka avulla 
taattaisiin sopimuksen toiminta Euroopan 
parlamentin suosituksen mukaisesti;

Or. es
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Tarkistus 43
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – i a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(i a) ehdottaa, että komissio laatii 
vuosittain Euroopan parlamentille 
kertomuksen, jossa seurataan sopimuksen 
täytäntöönpanoa sekä demokraattisten 
periaatteiden ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista;

Or. es

Tarkistus 44
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – j alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(j) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehty assosiaatiosopimus on ymmärrettävä 
oikeanlaisiksi puitteiksi sille, että 
yhdistetään tasavertaisesti ponnistelut 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
torjumiseksi ja osallistavan kehityksen 
puolesta sekä pyritään jatkuvasti 
vastaamaan sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
poliittisiin haasteisiin, joita on edelleen 
olemassa; 

(j) pitää valitettavana, että Keski-
Amerikan kanssa tehty 
assosiaatiosopimus sellaisenaan ei ole 
osoittautunut ihanteellisiksi puitteiksi 
sille, että yhdistetään tasavertaisesti 
ponnistelut yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden torjumiseksi ja osallistavan 
kehityksen puolesta sekä pyritään 
jatkuvasti vastaamaan sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin, joita 
on edelleen olemassa; 

Or. es

Tarkistus 45
Willy Meyer

Päätösehdotus



PE492.929v02-00 24/35 AM\912648FI.doc

FI

1 kohta – j alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(j) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehty assosiaatiosopimus on ymmärrettävä 
oikeanlaisiksi puitteiksi sille, että 
yhdistetään tasavertaisesti ponnistelut 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
torjumiseksi ja osallistavan kehityksen 
puolesta sekä pyritään jatkuvasti 
vastaamaan sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
poliittisiin haasteisiin, joita on edelleen 
olemassa; 

(j) pitää valitettavana, että Keski-
Amerikan kanssa tehty 
assosiaatiosopimus sellaisenaan ei ole 
osoittautunut ihanteellisiksi puitteiksi 
sille, että yhdistetään tasavertaisesti 
ponnistelut yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden torjumiseksi ja osallistavan 
kehityksen puolesta sekä pyritään
jatkuvasti vastaamaan sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin, joita 
on edelleen olemassa; 

Or. es

Tarkistus 46
Renate Weber

Päätösehdotus
1 kohta – j alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(j) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehty assosiaatiosopimus on ymmärrettävä 
oikeanlaisiksi puitteiksi sille, että 
yhdistetään tasavertaisesti ponnistelut 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
torjumiseksi ja osallistavan kehityksen 
puolesta sekä pyritään jatkuvasti 
vastaamaan sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
poliittisiin haasteisiin, joita on edelleen 
olemassa;

(j) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehty assosiaatiosopimus on ymmärrettävä 
oikeanlaisiksi puitteiksi sille, että 
yhdistetään tasavertaisesti ponnistelut 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja 
köyhyyden torjumiseksi ja osallistavan 
kehityksen puolesta sekä pyritään 
jatkuvasti vastaamaan sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin, joita 
on edelleen olemassa;

Or. en

Tarkistus 47
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
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1 kohta – q alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(q) korostaa, että assosiaatiosopimuksella
edistetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisia unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteita; korostaa, 
että demokraattisten periaatteiden, 
ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen 
on olennainen osa sopimusta;

(q) korostaa, että neuvotellussa 
assosiaatiosopimuksessa ei ole otettu 
huomioon Keski-Amerikalle tyypillistä
kehitykseen liittyvää herkkyyttä ja että 
siinä on jätetty huomiotta yksi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 
tavoite, jonka mukaan unionin pitää 
"edistää kehitysmaiden talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksenaan poistaa köyhyys";

Or. es

Tarkistus 48
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – l alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(l) panee merkille, että uudessa 
assosiaatiosopimuksessa tarjotaan uusia 
mahdollisuuksia huumekaupan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumista 
koskevalle vuoropuhelulle Keski-
Amerikan maiden presidenttien 
allekirjoittaman alueellisen 
turvallisuusstrategian mukaisesti, ja 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
sopimuspuolet ovat tehneet useita 
koordinointia koskevia sitoumuksia 
laittoman huumekaupan, rahanpesun, 
terrorismin rahoittamisen, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja korruption torjumiseksi;

(l) panee merkille, että uudessa 
assosiaatiosopimuksessa tarjotaan uusia 
mahdollisuuksia huumekaupan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumista 
koskevalle vuoropuhelulle Keski-
Amerikan maiden presidenttien 
allekirjoittaman alueellisen 
turvallisuusstrategian mukaisesti,
muistuttaa, että Keski-Amerikan 
kansallisissa ja alueellisissa 
turvallisuusstrategioissa keskitytään 
poliisi- ja sotilasalan toimiin, mikä 
aiheuttaa ihmisoikeuksien loukkaamiseen 
liittyvän riskin, joissakin tapauksissa 
uhkaa ihmisoikeuksien puolustajia ja 
kohdistaa niukasti huomiota 
turvattomuuden perimmäisiin syihin; 
kehottaa EU:ta tehostamaan 
ennaltaehkäisyä, rankaisemattomuuden 
torjuntaa ja kansalaisyhteiskunnan 
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osallistumista turvallisuusstrategioihin;

Or. es

Tarkistus 49
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – m alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(m) suhtautuu myönteisesti EU:n ja Keski-
Amerikan kansalaisyhteiskunnan yhteisen 
neuvoa-antavan komitean perustamiseen;

(m) katsoo, että on edistettävä 
kansalaisyhteiskunnan riittävää 
osallistumista sekä EU:ssa että Keski-
Amerikassa helpottamalla sen aktiivista 
osallistumista eri foorumeihin, 
valiokuntiin ja alivaliokuntiin; suhtautuu 
tässä mielessä myönteisesti EU:n ja Keski-
Amerikan kansalaisyhteiskunnan yhteisen 
neuvoa-antavan komitean perustamiseen;

Or. es

Tarkistus 50
Renate Weber

Päätösehdotus
1 kohta – n alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(n) korostaa, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on asetettu ensisijaiseksi 
alueellisten yhteistyöpolitiikkojen 
tavoitteeksi; painottaa, että 
yhteenkuuluvuus on mahdollista vain, jos 
vähennetään köyhyyttä, eriarvoisuutta, 
sosiaalista syrjäytymistä ja kaikkia 
syrjinnän muotoja; korostaa, että 
yhteiskunnallinen eriarvoisuus ei ole 
vähentynyt riittävästi viime vuosina ja että 
epävarmuus on vakava huolenaihe Keski-
Amerikassa;

(n) korostaa, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on asetettu ensisijaiseksi 
alueellisten yhteistyöpolitiikkojen 
tavoitteeksi; painottaa, että 
yhteenkuuluvuus on mahdollista vain, jos 
vähennetään köyhyyttä, eriarvoisuutta, 
sosiaalista syrjäytymistä ja kaikkia 
syrjinnän muotoja asianmukaisen 
koulutuksen avulla, ammatillinen 
koulutus mukaan luettuna; korostaa, että 
yhteiskunnallinen eriarvoisuus ei ole 
vähentynyt riittävästi viime vuosina ja että 
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epävarmuus on vakava huolenaihe Keski-
Amerikassa;

Or. en

Tarkistus 51
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – n alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(n) korostaa, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on asetettu ensisijaiseksi 
alueellisten yhteistyöpolitiikkojen 
tavoitteeksi; painottaa, että 
yhteenkuuluvuus on mahdollista vain, jos 
vähennetään köyhyyttä, eriarvoisuutta, 
sosiaalista syrjäytymistä ja kaikkia 
syrjinnän muotoja; korostaa, että 
yhteiskunnallinen eriarvoisuus ei ole 
vähentynyt riittävästi viime vuosina ja että
epävarmuus on vakava huolenaihe Keski-
Amerikassa;

(n) korostaa, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on asetettu ensisijaiseksi 
alueellisten yhteistyöpolitiikkojen 
tavoitteeksi; painottaa, että 
yhteenkuuluvuus on mahdollista vain, jos 
vähennetään köyhyyttä, eriarvoisuutta, 
sosiaalista syrjäytymistä ja kaikkia 
syrjinnän muotoja; korostaa, että 
yhteiskunnallinen eriarvoisuus ei ole 
vähentynyt riittävästi viime vuosina; 
kehottaa EU:ta edistämään yhteistyön 
avulla epävarmuuteen liittyviä 
rakenteellisia syitä koskevia ratkaisuja, 
sillä epävarmuus on vakava huolenaihe 
Keski-Amerikassa;

Or. es

Tarkistus 52
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – n a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(n a) varoittaa EU:ta vaarasta, joka liittyy 
siihen, että yhteistyö suunnataan 
sopimuksen kaupallisen osan 
täytäntöönpanoon tukemalla suuria 
keskiamerikkalaisia vientiyrityksiä sen 
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sijaan, että vahvistettaisiin pk-yritysten 
kehittämistä ja alueiden välistä kauppaa, 
mikä on perustavaa laatua oleva tekijä 
edistettäessä alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja kehitystä, joka on 
kehityksen ja yhteenkuuluvuuden 
kulmakivi;

Or. es

Tarkistus 53
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – o alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(o) korostaa sitoumuksia, joita on tehty 
valtion ja julkisen hallinnon 
nykyaikaistamista, veronkeruujärjestelmien 
parantamista, korruption torjumista, 
oikeusjärjestelmän vahvistamista ja 
kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa 
koskevan yhteistyön alalla;

(o) korostaa sitoumuksia, joita on tehty 
valtion ja julkisen hallinnon 
nykyaikaistamista, veronkeruujärjestelmien 
parantamista, korruption ja 
rankaisemattomuuden torjumista, 
oikeusjärjestelmän vahvistamista ja 
kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa 
koskevan yhteistyön alalla;

Or. es

Tarkistus 54
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – o alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(o) korostaa sitoumuksia, joita on tehty 
valtion ja julkisen hallinnon 
nykyaikaistamista, veronkeruujärjestelmien 
parantamista, korruption torjumista, 
oikeusjärjestelmän vahvistamista ja 
kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa 
koskevan yhteistyön alalla;

(o) korostaa sitoumuksia, joita on tehty 
valtion ja julkisen hallinnon 
nykyaikaistamista, veronkeruujärjestelmien 
parantamista, korruption ja 
rankaisemattomuuden torjumista, 
oikeusjärjestelmän vahvistamista ja 
kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa 
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koskevan yhteistyön alalla;

Or. es

Tarkistus 55
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – r alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(r) korostaa, että nykyinen luonteeltaan 
väliaikainen kaupallinen järjestely, joka 
perustuu ei-vastavuoroiseen yleiseen 
tullietuusjärjestelmään, kehittyy kohti 
vastavuoroista ja neuvoteltua järjestelmää, 
joka koskee tavaroiden ja palvelujen 
vaihdon asteittaista vapauttamista, julkisia 
hankintoja ja investointien edistämistä ja 
jolla luodaan turvallisuutta ja 
oikeusvarmuutta koskevat ennustettavat 
puitteet, joilla edistetään kauppavaihdon 
ja investointien kehittämisen kannalta 
välttämätöntä keskinäistä luottamusta;

(r) pitää valitettavana, että nykyinen 
luonteeltaan väliaikainen kaupallinen 
järjestely, joka perustuu ei-vastavuoroiseen 
yleiseen tullietuusjärjestelmään, kehittyy 
kohti vastavuoroista ja neuvoteltua 
järjestelmää, joka koskee tavaroiden ja 
palvelujen vaihdon asteittaista 
vapauttamista, julkisia hankintoja ja 
investointien edistämistä ja jolla luodaan 
turvallisuutta ja oikeusvarmuutta koskevat 
ennustettavat puitteet, jotka hyödyttävät 
ensisijaisesti Euroopan unionia ottaen 
huomioon huomattavan kilpailuedun, 
joka on sille tyypillistä näillä aloilla;

Or. es

Tarkistus 56
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – r alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(r) korostaa, että nykyinen luonteeltaan 
väliaikainen kaupallinen järjestely, joka 
perustuu ei-vastavuoroiseen yleiseen 
tullietuusjärjestelmään, kehittyy kohti 
vastavuoroista ja neuvoteltua järjestelmää, 
joka koskee tavaroiden ja palvelujen 

(r) pitää valitettavana, että nykyinen 
luonteeltaan väliaikainen kaupallinen 
järjestely, joka perustuu ei-vastavuoroiseen 
yleiseen tullietuusjärjestelmään, kehittyy 
kohti vastavuoroista ja neuvoteltua 
järjestelmää, joka koskee tavaroiden ja 
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vaihdon asteittaista vapauttamista, julkisia 
hankintoja ja investointien edistämistä ja 
jolla luodaan turvallisuutta ja 
oikeusvarmuutta koskevat ennustettavat 
puitteet, joilla edistetään kauppavaihdon 
ja investointien kehittämisen kannalta 
välttämätöntä keskinäistä luottamusta;

palvelujen vaihdon asteittaista 
vapauttamista, julkisia hankintoja ja 
investointien edistämistä ja jolla luodaan 
turvallisuutta ja oikeusvarmuutta koskevat 
ennustettavat puitteet, jotka hyödyttävät 
ensisijaisesti Euroopan unionia ottaen 
huomioon huomattavan kilpailuedun, 
joka on sille tyypillistä näillä aloilla;

Or. es

Tarkistus 57
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – r a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(r a) pitää valitettavana, että sopimuksen 
mukainen työnormien sekä sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien normien 
noudattamista koskevat vaatimukset ovat 
tällä hetkellä voimassa olevan SPG plus 
-järjestelmän vaatimuksia vähäisempiä, 
mikä johtuu siitä, että kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevaan lukuun ei 
sisälly riitojenratkaisumekanismia; pitää 
joka tapauksessa valitettavana, että 
sopimuksessa on asetettu etusijalle 
kauppaa koskeva pilari ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskeva tavoite on 
jätetty sivuun, mikä vaarantaa saavutetun 
edistyksen;

Or. es

Tarkistus 58
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – r a alakohta (uusi)
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Päätösehdotus Tarkistus

(r a) pitää valitettavana, että sopimuksen 
mukainen työnormien sekä sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien normien 
noudattamista koskevat vaatimukset ovat
tällä hetkellä voimassa olevan SPG plus 
-järjestelmän vaatimuksia vähäisempiä, 
mikä johtuu siitä, että kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevaan lukuun ei 
sisälly riitojenratkaisumekanismia;

Or. es

Tarkistus 59
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – t alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(t) korostaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehdyllä assosiaatiosopimuksella 
edistetään tehokkaasti alueellisia 
yhdentymisponnisteluja sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan kahden alueen 
strategisen kumppanuuden lopullista 
tavoitetta;

(t) korostaa, että Keski-Amerikan kanssa 
tehdyllä assosiaatiosopimuksella on 
edistettävä tehokkaasti alueellisia, 
sosiaalisia ja poliittisia
yhdentymisponnisteluja sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan kahden alueen 
strategisen kumppanuuden lopullista 
tavoitetta;

Or. es

Tarkistus 60
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – t alakohta

Päätösehdotus Tarkistus

(t) korostaa, että Keski-Amerikan kanssa (t) korostaa, että Keski-Amerikan kanssa 
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tehdyllä assosiaatiosopimuksella edistetään 
tehokkaasti alueellisia 
yhdentymisponnisteluja sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan kahden alueen 
strategisen kumppanuuden lopullista 
tavoitetta;

tehdyllä assosiaatiosopimuksella edistetään
tehokkaasti alueellisia, sosiaalisia ja 
poliittisia yhdentymisponnisteluja sekä 
EU:n ja Latinalaisen Amerikan kahden 
alueen strategisen kumppanuuden 
lopullista tavoitetta;

Or. es

Tarkistus 61
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – t a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(t a) on entistä huolestuneempi 
ennakoitavista sosiaalisista ja 
ympäristöön liittyvistä vaikutuksista, joita 
sopimuksesta aiheutuu, ja niiden 
seurauksista alueille, joiden alttius 
luonnonkatastrofeille on jo nyt 
huolestuttava, vaikka ilmastonmuutosta ei 
otettaisi huomioon; kehottaa 
parlamentaarista assosiaationeuvostoa 
seuraamaan tiiviisti tilanteen kehittymistä 
sekä vaatimaan, että assosiaationeuvosto 
toimittaa tietoja ja laatii vuosittain 
kertomuksen;

Or. es

Tarkistus 62
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – t a alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(t a) on entistä huolestuneempi 
ennakoitavista sosiaalisista ja 
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ympäristöön liittyvistä vaikutuksista, joita 
sopimuksesta aiheutuu, ja niiden 
seurauksista alueille, joiden alttius 
luonnonkatastrofeille on jo nyt 
huolestuttava, vaikka ilmastonmuutosta ei 
otettaisi huomioon; kehottaa 
parlamentaarista assosiaationeuvostoa 
seuraamaan tiiviisti tilanteen kehittymistä 
sekä vaatimaan, että assosiaationeuvosto 
toimittaa tietoja ja laatii vuosittain 
kertomuksen; 

Or. es

Tarkistus 63
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – t b alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(t b) kiinnittää huomiota siihen, miten 
sopimuksella vahvistetaan ensisijaisesti 
vientipainotteinen malli Keski-Amerikan 
maille, mikä lisää maahan ja veteen 
kohdistuvaa painetta ja keskittää 
tuotannon Euroopan komission 
tilaamassa sosiaali- ja 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tunnustetun mukaisesti harvoille aloille, 
kuten hedelmien, vihannesten ja 
kuivattujen hedelmien tuotantoon;

Or. es

Tarkistus 64
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – t c alakohta (uusi)



PE492.929v02-00 34/35 AM\912648FI.doc

FI

Päätösehdotus Tarkistus

(t b) kehottaa assosiaationeuvostoa 
tekemään vaikutustenarvioinnin viiden 
vuoden kuluttua sopimuksen 
täytäntöönpanosta ja tarkistamaan 
sopimusta saatujen tulosten ja havaittujen 
vaikutusten perusteella;

Or. es

Tarkistus 65
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätösehdotus
1 kohta – t c alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(t b) kehottaa assosiaationeuvostoa 
tekemään vaikutustenarvioinnin viiden 
vuoden kuluttua sopimuksen 
täytäntöönpanosta ja tarkistamaan 
sopimusta saatujen tulosten ja havaittujen 
vaikutusten perusteella;

Or. es

Tarkistus 66
Raimon Obiols

Päätösehdotus
1 kohta – t c alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(t b) kehottaa assosiaationeuvostoa 
tekemään vaikutustenarvioinnin viiden 
vuoden kuluttua sopimuksen 
täytäntöönpanosta ja tarkistamaan 
sopimusta kyseisenä aikana saatujen 
tulosten ja havaittujen vaikutusten 
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perusteella;

Or. es

Tarkistus 67
Willy Meyer

Päätösehdotus
1 kohta – t d alakohta (uusi)

Päätösehdotus Tarkistus

(t d) kiinnittää huomiota siihen, kuinka 
sopimukseen liittyvissä keskusteluissa on 
sivuutettu merkit alueella havaittavasta 
demokratian heikentymisestä, 
militarisoitumisesta, joissakin maissa 
jatkuvista ja toisissa lisääntyvistä 
ihmisoikeusrikkomuksista, kuten 
esimerkiksi ammattiyhdistysten jäsenten 
murhien lisääntymisestä ja naismurhien 
jatkumisesta; kehottaa parlamentaarista 
assosiaationeuvostoa seuraamaan tiiviisti 
tilanteen kehittymistä sekä vaatimaan, 
että assosiaationeuvosto toimittaa tietoja 
ja laatii vuosittain kertomuksen; 

Or. es


