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Tarkistus 1
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 
oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä 
ihmis- ja järjestäytymisoikeuksia, ja 
samalla tulkitsemaan WTO-sopimuksen 
XXIV artiklaa siten, että haavoittuville 
tehdasteollisuuden aloille sallitaan 
poikkeuksia kauppasopimuksista silloin, 
kun se on perusteltua;

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita, 
jotka ovat sävyttäneet sen jäsenvaltioiden 
ja menestyneiden kehitysmaiden kehitystä 
"Aasian tiikerit" mukaan lukien, sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 
oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä 
ihmis- ja järjestäytymisoikeuksia, ja 
samalla tulkitsemaan WTO-sopimuksen 
XXIV artiklaa nykytilanteesta poiketen
siten, että haavoittuville tehdasteollisuuden 
aloille sallitaan poikkeuksia 
kauppasopimuksista silloin, kun se on 
perusteltua;

Or. en

Tarkistus 2
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 
oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä 
ihmis- ja järjestäytymisoikeuksia, ja 
samalla tulkitsemaan WTO-sopimuksen 
XXIV artiklaa siten, että haavoittuville 

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 
oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä 
ihmis- ja järjestäytymisoikeuksia; katsoo,
että lisäksi tulisi antaa mahdollisuus 
poikkeuksien tekemiseen suojelua 
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tehdasteollisuuden aloille sallitaan 
poikkeuksia kauppasopimuksista silloin, 
kun se on perusteltua;

edellyttävillä jalostus- ja muilla aloilla, 
kun se on perusteltua;

Or. de

Tarkistus 3
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 
oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä 
ihmis- ja järjestäytymisoikeuksia, ja 
samalla tulkitsemaan WTO-sopimuksen 
XXIV artiklaa siten, että haavoittuville 
tehdasteollisuuden aloille sallitaan 
poikkeuksia kauppasopimuksista silloin, 
kun se on perusteltua;

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan suurten eurooppalaisten 
yritysten etua palvelevaa protektionismia 
ja kaikkia sellaisia yrityksiä heikentää 
kehitysmaiden oikeutettuja etuja, jotka 
eivät heikennä ihmis- ja 
järjestäytymisoikeuksia, ja samalla 
tulkitsemaan WTO-sopimuksen 
XXIV artiklaa siten, että haavoittuville 
tehdasteollisuuden aloille sallitaan 
poikkeuksia kauppasopimuksista silloin, 
kun se on perusteltua;

Or. en

Tarkistus 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 

1. kehottaa Euroopan unionia 
noudattamaan hallitun ja 
oikeudenmukaisen kaupan periaatteita sekä 
torjumaan protektionismia ja kaikkia 
sellaisia yrityksiä heikentää kehitysmaiden 
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oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä
ihmis- ja järjestäytymisoikeuksia, ja 
samalla tulkitsemaan WTO-sopimuksen 
XXIV artiklaa siten, että haavoittuville 
tehdasteollisuuden aloille sallitaan 
poikkeuksia kauppasopimuksista silloin, 
kun se on perusteltua;

oikeutettuja etuja, jotka eivät heikennä
ihmisoikeuksia ja työntekijöiden 
oikeuksia, ja samalla tulkitsemaan WTO-
sopimuksen XXIV artiklaa siten, että 
haavoittuville tehdasteollisuuden aloille 
sallitaan poikkeuksia kauppasopimuksista 
silloin, kun se on perusteltua;

Or. en

Tarkistus 5
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vahvistaa, että kaikkiin 
kauppasopimuksiin on sisällytettävä 
vaatimus, jonka mukaan kaikkien 
osapuolten on pitänyt ratifioida ja soveltaa 
käytännössä perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevan ILO:n julistuksen keskeisiä 
sääntöjä; vahvistaa, että kestävää kehitystä 
koskeva luku on samalla tavoin sitova 
kuin markkinoille pääsyä koskevat 
määräykset ja siihen sovelletaan samaa 
riitojenratkaisumekanismia;

2. vahvistaa, että kaikkien 
kauppasopimusten yhteydessä on otettava 
huomioon, että kaikkien osapuolten on 
pitänyt ratifioida ja soveltaa käytännössä 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan 
ILO:n julistuksen keskeisiä sääntöjä;

Or. de

Tarkistus 6
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vahvistaa, että kaikkiin 
kauppasopimuksiin on sisällytettävä 
vaatimus, jonka mukaan kaikkien 
osapuolten on pitänyt ratifioida ja soveltaa 

2. vahvistaa, että kaikkiin 
kauppasopimuksiin on sisällytettävä 
vaatimus, jonka mukaan kaikkien 
osapuolten on pitänyt ratifioida, panna 
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käytännössä perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevan ILO:n julistuksen keskeisiä 
sääntöjä; vahvistaa, että kestävää kehitystä 
koskeva luku on samalla tavoin sitova kuin 
markkinoille pääsyä koskevat määräykset 
ja siihen sovelletaan samaa 
riitojenratkaisumekanismia;

täytäntöön ja soveltaa tehokkaasti
käytännössä perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevan ILO:n julistuksen keskeisiä 
sääntöjä; vahvistaa, että kestävää kehitystä 
koskeva luku on samalla tavoin sitova kuin 
markkinoille pääsyä koskevat määräykset 
ja siihen sovelletaan samaa 
riitojenratkaisumekanismia;

Or. en

Tarkistus 7
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vahvistaa, että kaikkiin 
kauppasopimuksiin on sisällytettävä 
vaatimus, jonka mukaan kaikkien 
osapuolten on pitänyt ratifioida ja soveltaa 
käytännössä perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevan ILO:n julistuksen keskeisiä 
sääntöjä; vahvistaa, että kestävää kehitystä 
koskeva luku on samalla tavoin sitova kuin 
markkinoille pääsyä koskevat määräykset 
ja siihen sovelletaan samaa 
riitojenratkaisumekanismia;

2. vahvistaa, että kaikkiin 
kauppasopimuksiin on sisällytettävä 
vaatimus, jonka mukaan kaikkien 
osapuolten on pitänyt ratifioida ja soveltaa 
käytännössä vähintään perusperiaatteita ja 
-oikeuksia koskevan ILO:n julistuksen 
keskeisiä sääntöjä; vahvistaa, että kestävää 
kehitystä koskeva luku on samalla tavoin 
sitova kuin markkinoille pääsyä koskevat 
määräykset ja siihen sovelletaan samaa 
riitojenratkaisumekanismia;

Or. en

Tarkistus 8
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
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sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinajärjestöjä 
sekä sosiaali- ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin 
sopimusrikkomuksia;

sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti
työmarkkinaosapuoliksi tunnustettuja
työmarkkinajärjestöjä sekä EU:n ja 
kolmansien maiden sosiaali- ja 
ympäristöalan kansalaisjärjestöjä kaikissa 
vaiheissa koko neuvotteluprosessin ja 
kauppasopimuksen toimeenpanoprosessin 
ajan, jotta näille taataan oikeus tuoda esiin 
sopimusrikkomuksia komission 
käsiteltäviksi ja sen toimia varten;

Or. en

Tarkistus 9
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinajärjestöjä 
sekä sosiaali- ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin 
sopimusrikkomuksia;

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin ottaen erityisesti 
huomioon ihmisarvoinen työ kaikille sekä 
toimittava tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinajärjestöjä 
sekä sosiaali- ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin 
sopimusrikkomuksia;

Or. el
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Tarkistus 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinajärjestöjä 
sekä sosiaali- ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin 
sopimusrikkomuksia;

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti sidosryhmiä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin 
sopimusrikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 11
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinajärjestöjä 
sekä sosiaali- ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin

3. vaatii, että komission on myös jatkossa 
täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia 
sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin sekä toimittava 
tehokkaasti ILO:n ja muiden 
sopimuselinten kanssa, ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinajärjestöjä 
sekä sosiaali- ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjä koko 
neuvotteluprosessin ja kauppasopimuksen 
toimeenpanoprosessin ajan, jotta näille 
taataan oikeus tuoda esiin huolenaiheita 
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sopimusrikkomuksia; tai vastalauseita;

Or. en

Tarkistus 12
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa korjaamaan johdonmukaisuutta, 
avoimuutta ja menettelyn 
oikeudenmukaisuutta koskevat heikkoudet 
tulevissa kauppasopimuksissa ja GSP-
asetuksen tarkistamisessa ja soveltamaan 
avoimia vertailuarvoja työtä, ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevien standardien 
noudattamiseen kumppanuusmaissa;

4. kehottaa korjaamaan johdonmukaisuutta, 
avoimuutta ja menettelyn 
oikeudenmukaisuutta koskevat nykyiset
heikkoudet tulevissa kauppasopimuksissa 
ja GSP-asetuksen tarkistamisessa ja 
soveltamaan avoimia perusteita ja
vertailuarvoja työtä, ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevien standardien 
noudattamiseen kumppanuusmaissa ja 
esittämään tarvittaessa asiaan liittyviä 
parannusehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 13
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa ja Kolumbian tapauksessa
ei ole kaikilta osin toimittu näiden 
arviointien perusteella tehtyjen havaintojen 
mukaisesti; tähdentää EU:n painoarvoa
työntekijöiden oikeuksien ja 
ihmisoikeuksia konkreettisten 

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa, Välimeren maissa ja 
Kolumbiassa ei ole kaikilta osin toimittu 
näiden arviointien perusteella tehtyjen 
havaintojen mukaisesti; kehottaa 
korostamaan entistä enemmän EU:n
painoarvon käyttöä työntekijöiden 
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parannuksien toteuttamisessa ennen 
kauppasopimusten tekemistä ja myös 
niiden toimeenpanon aikana;

oikeuksien ja ihmisoikeuksia 
konkreettisten parannuksien 
toteuttamisessa ennen kauppasopimusten
viimeistelemistä ja sen jälkeen myös 
niiden toimeenpanon aikana;

Or. en

Tarkistus 14
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa ja Kolumbian tapauksessa 
ei ole kaikilta osin toimittu näiden 
arviointien perusteella tehtyjen havaintojen 
mukaisesti; tähdentää EU:n painoarvoa 
työntekijöiden oikeuksien ja 
ihmisoikeuksia konkreettisten 
parannuksien toteuttamisessa ennen 
kauppasopimusten tekemistä ja myös 
niiden toimeenpanon aikana;

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa ja Kolumbian tapauksessa 
ei ole kaikilta osin toimittu näiden 
arviointien perusteella tehtyjen havaintojen 
mukaisesti; katsoo, että Kolumbian kanssa 
EU:n ei pidä tehdä mitään 
kauppasopimuksia, kun otetaan 
huomioon maan ihmisoikeusloukkaukset 
sekä monien ammattiliittoaktivistien 
murhat ja niiden jättäminen 
rankaisematta; tähdentää EU:n painoarvoa 
työntekijöiden oikeuksien ja 
ihmisoikeuksia konkreettisten 
parannuksien toteuttamisessa ennen 
kauppasopimusten tekemistä ja myös 
niiden toimeenpanon aikana;

Or. en

Tarkistus 15
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa ja Kolumbian 
tapauksessa ei ole kaikilta osin toimittu 
näiden arviointien perusteella tehtyjen 
havaintojen mukaisesti; tähdentää EU:n 
painoarvoa työntekijöiden oikeuksien ja 
ihmisoikeuksia konkreettisten 
parannuksien toteuttamisessa ennen 
kauppasopimusten tekemistä ja myös 
niiden toimeenpanon aikana; toteaa, että 
nykyisistä ja tulevista kauppasopimuksista 
neuvotellaan samaan aikaan kun käynnissä 
on taloudellinen laskukausi;

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia;
tähdentää EU:n painoarvoa työntekijöiden 
oikeuksien ja ihmisoikeuksia 
konkreettisten parannuksien 
toteuttamisessa ennen kauppasopimusten 
tekemistä ja myös niiden toimeenpanon 
aikana; toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi;

Or. de

Tarkistus 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa ja Kolumbian 
tapauksessa ei ole kaikilta osin toimittu 
näiden arviointien perusteella tehtyjen 
havaintojen mukaisesti; tähdentää EU:n 
painoarvoa työntekijöiden oikeuksien ja 
ihmisoikeuksia konkreettisten 
parannuksien toteuttamisessa ennen 
kauppasopimusten tekemistä ja myös 
niiden toimeenpanon aikana;

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia; 
tähdentää EU:n painoarvoa työntekijöiden 
oikeuksien ja ihmisoikeuksia 
konkreettisten parannuksien 
toteuttamisessa ennen kauppasopimusten 
tekemistä ja myös niiden toimeenpanon 
aikana;

Or. en



PE439.178v01-00 12/21 AM\805685FI.doc

FI

Tarkistus 17
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa ja Kolumbian tapauksessa 
ei ole kaikilta osin toimittu näiden 
arviointien perusteella tehtyjen havaintojen 
mukaisesti; tähdentää EU:n painoarvoa 
työntekijöiden oikeuksien ja
ihmisoikeuksia konkreettisten parannuksien 
toteuttamisessa ennen kauppasopimusten 
tekemistä ja myös niiden toimeenpanon 
aikana;

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta 
pitää valitettavana sitä, että esimerkiksi 
Länsi-Afrikassa, Kolumbian tapauksessa ja 
laajemmin Latinalaisen Amerikan 
alueilla ei ole kaikilta osin toimittu näiden 
arviointien perusteella tehtyjen havaintojen 
mukaisesti; tähdentää EU:n painoarvoa
ihmisoikeuksien, työntekijöiden 
oikeuksien, kestävän kehityksen ja hyvän 
hallintotavan konkreettisten parannuksien 
toteuttamisessa ennen kauppasopimusten 
tekemistä ja myös niiden toimeenpanon 
aikana;

Or. en

Tarkistus 18
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että suuri osa 
menetetyistä työpaikoista johtuu 
toimintojen siirtämisestä muualle; toteaa, 
että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
pyrittävä estämään EU:n markkinaosuuden 
ja kaikkien sektoreiden työllisyyden 
liiallinen tai liian nopea lasku; kehottaa 
saattamaan kauppasopimukset päätökseen 
ja ottamaan huomioon Euroopan 
globalisaatiorahaston soveltamisalan 

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi, jonka ennustetaan lisäävän 
OECD-maissa työttöminä olevien määrää 
kahdeksalla miljoonalla kahden vuoden 
aikana; toteaa, että suuri osa menetetyistä 
työpaikoista johtuu toimintojen 
siirtämisestä muualle esimerkiksi 
Irlannissa ja Portugalissa (yksi neljästä), 
Tanskassa (yksi kuudesta) ja Virossa sekä 
Sloveniassa (yksi seitsemästä); toteaa, että 
EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
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riittävän tuen saamiseksi rakenneuudistusta 
varten;

pyrittävä estämään EU:n markkinaosuuden 
ja kaikkien sektoreiden työllisyyden 
liiallinen tai liian nopea lasku; kehottaa 
saattamaan kauppasopimukset päätökseen 
ja ottamaan huomioon Euroopan 
globalisaatiorahaston soveltamisalan tuen
riittävän tason saamiseksi niistä johtuvaa 
rakenneuudistusta varten;

Or. en

Tarkistus 19
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että suuri osa 
menetetyistä työpaikoista johtuu
toimintojen siirtämisestä muualle; toteaa, 
että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
pyrittävä estämään EU:n
markkinaosuuden ja kaikkien sektoreiden
työllisyyden liiallinen tai liian nopea 
lasku; kehottaa saattamaan 
kauppasopimukset päätökseen ja 
ottamaan huomioon Euroopan 
globalisaatiorahaston soveltamisalan 
riittävän tuen saamiseksi 
rakenneuudistusta varten;

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että korkeampaa 
tuottoa etsivien monikansallisten yritysten 
harjoittama toimintojen siirtäminen
muualle on syynä suureen osaan 
työpaikkojen menetyksistä; toteaa, että 
EU:n politiikka on kannustanut 
työntekijöiden palkkojen ja työehtojen 
alimman tason etsimiseen, mikä käy ilmi 
Ruotsia, Saksaa ja Luxemburgia 
koskeneista unionin tuomioistuimen 
äskettäisistä tuomioista; katsoo, että EU:n
globalisaatiorahasto on täysin riittämätön 
vastaus tähän; kehottaa ottamaan suuret 
yritykset, jotka uhkaavat suurimittaisella 
työpaikkojen menetyksellä, julkiseen 
omistukseen samalla, kun toteutetaan 
toimia kehitysmaiden kanssa toteutettavan 
yhteistyön ja niiden avustamisen 
jatkamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 20
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että suuri osa 
menetetyistä työpaikoista johtuu
toimintojen siirtämisestä muualle; toteaa, 
että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
pyrittävä estämään EU:n markkinaosuuden 
ja kaikkien sektoreiden työllisyyden 
liiallinen tai liian nopea lasku; kehottaa 
saattamaan kauppasopimukset päätökseen 
ja ottamaan huomioon Euroopan 
globalisaatiorahaston soveltamisalan 
riittävän tuen saamiseksi rakenneuudistusta 
varten;

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että toimintojen
siirtäminen muualle voi aiheuttaa 
työpaikkojen menetyksen vaaran; toteaa, 
että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
pyrittävä estämään EU:n markkinaosuuden 
ja kaikkien sektoreiden työllisyyden 
liiallinen tai liian nopea lasku; kehottaa 
saattamaan kauppasopimukset päätökseen 
ja ottamaan huomioon Euroopan 
globalisaatiorahaston soveltamisalan 
riittävän tuen saamiseksi rakenneuudistusta 
varten;

Or. de

Tarkistus 21
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että suuri osa 
menetetyistä työpaikoista johtuu 
toimintojen siirtämisestä muualle; toteaa, 
että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
pyrittävä estämään EU:n markkinaosuuden 
ja kaikkien sektoreiden työllisyyden
liiallinen tai liian nopea lasku; kehottaa 
saattamaan kauppasopimukset päätökseen 

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista 
kauppasopimuksista neuvotellaan samaan 
aikaan kun käynnissä on taloudellinen 
laskukausi; toteaa, että suuri osa 
menetetyistä työpaikoista johtuu 
toimintojen siirtämisestä muualle; toteaa, 
että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi 
pyrittävä estämään EU:n markkinaosuuden 
ja kaikkien sektoreiden työllisyyden
suhteeton tai liian nopea lasku ja taattava 
EU:n viejille entistä parempi markkinoille 
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ja ottamaan huomioon Euroopan 
globalisaatiorahaston soveltamisalan 
riittävän tuen saamiseksi rakenneuudistusta 
varten;

pääsy; kehottaa saattamaan 
kauppasopimukset päätökseen ja ottamaan 
huomioon Euroopan globalisaatiorahaston 
soveltamisalan riittävän tuen saamiseksi 
rakenneuudistusta varten;

Or. en

Tarkistus 22
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa edistämään EU:n 
kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja 
yritysten velvollisuuksia sekä oikeuksia 
Heiligendammin prosessin mukaisesti; 
kehottaa sisällyttämään 
kauppasopimuksiin vaatimuksen, että on 
noudatettava monikansallisia yrityksiä 
koskevia OECD:n toimintaohjeita, ILO:n 
kolmikantajulistusta monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaali- ja 
työvoimapolitiikasta, YK:n Global 
Compact -aloitetta sekä yrityksistä ja 
ihmisoikeuksista vastaavan YK:n 
erityisedustajan suosituksia;

7. kehottaa edistämään EU:n 
kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja 
yritysten velvollisuuksia sekä oikeuksia 
Heiligendammin prosessin mukaisesti, 
jonka pani alulle aiempi 
puheenjohtajavaltio Saksa yhdessä ILOn, 
OECD:n ja YK:n kanssa; kehottaa
pyrkimään kaikissa kauppasopimuksissa 
siihen, että on noudatettava 
monikansallisia yrityksiä koskevia 
OECD:n toimintaohjeita, ILO:n 
kolmikantajulistusta monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaali- ja 
työvoimapolitiikasta, YK:n Global 
Compact -aloitetta sekä yrityksistä ja 
ihmisoikeuksista vastaavan YK:n 
erityisedustajan suosituksia;

Or. en

Tarkistus 23
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa edistämään EU:n 
kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja 
yritysten velvollisuuksia sekä oikeuksia 
Heiligendammin prosessin mukaisesti;
kehottaa sisällyttämään 
kauppasopimuksiin vaatimuksen, että on 
noudatettava monikansallisia yrityksiä 
koskevia OECD:n toimintaohjeita, ILO:n 
kolmikantajulistusta monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaali- ja 
työvoimapolitiikasta, YK:n Global 
Compact -aloitetta sekä yrityksistä ja 
ihmisoikeuksista vastaavan YK:n 
erityisedustajan suosituksia;

7. kehottaa edistämään EU:n 
kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja 
yritysten velvollisuuksia sekä oikeuksia 
Heiligendammin prosessin mukaisesti;
katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
vastaaviin määräyksiin perustuvien 
vastuullista sijoittamista koskevien uusien 
sääntöjen mukaisesti kestävää kehitystä 
koskevan luvun pitää käsittää kaikki 
vapaakauppasopimuksissa määritetyt 
sijoittamista koskevat säännöt; katsoo, 
että kauppasopimuksissa pitää edellyttää, 
että noudatetaan monikansallisia yrityksiä 
koskevia OECD:n toimintaohjeita, ILO:n 
kolmikantajulistusta monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaali- ja 
työvoimapolitiikasta, YK:n Global 
Compact -aloitetta sekä yrityksistä ja 
ihmisoikeuksista vastaavan YK:n 
erityisedustajan suosituksia;

Or. en

Tarkistus 24
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa edistämään EU:n 
kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja 
yritysten velvollisuuksia sekä oikeuksia 
Heiligendammin prosessin mukaisesti; 
kehottaa sisällyttämään kauppasopimuksiin 
vaatimuksen, että on noudatettava
monikansallisia yrityksiä koskevia
OECD:n toimintaohjeita, ILO:n
kolmikantajulistusta monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaali- ja 
työvoimapolitiikasta, YK:n Global 
Compact -aloitetta sekä yrityksistä ja 

7. kehottaa edistämään EU:n 
kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja 
yritysten velvollisuuksia sekä oikeuksia 
Heiligendammin prosessin mukaisesti; 
kehottaa sisällyttämään kauppasopimuksiin 
vaatimuksen, että on otettava huomioon
monikansallisia yrityksiä koskevat
OECD:n toimintaohjeet, ILO:n
kolmikantajulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaali- ja 
työvoimapolitiikasta, YK:n Global 
Compact -aloite sekä yrityksistä ja 
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ihmisoikeuksista vastaavan YK:n 
erityisedustajan suosituksia;

ihmisoikeuksista vastaavan YK:n 
erityisedustajan suositukset;

Or. de

Tarkistus 25
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada päättää 
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista, niiden seurantatoimista ja 
uudelleenkäsittelystä;

8. vaatii, että todella riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada päättää 
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista; katsoo, että heidän 
suositustensa on oltava osana määritettyä 
prosessia, jonka avulla esiin tuotuja 
kysymyksiä voidaan käsitellä nopeasti 
niin, että asiantuntijoiden lausunnot eivät 
rajoitu kertomusten ja suositusten 
esittämiseen, vaan tuloksena ovat 
jatkuvaa seurantaa ja 
uudelleentarkastelua koskevat säännöt 
erityisesti keskeytymättömän paineen 
kohdistamiseksi hallituksiin, jotka sallivat 
työntekijöiden oikeuksien loukkaamisen 
alueellaan; 

Or. en

Tarkistus 26
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada päättää 
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista, niiden seurantatoimista ja 
uudelleenkäsittelystä;

8. vaatii, että riippumattomien julkisten
asiantuntijoiden pitää saada päättää 
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista, niiden seurantatoimista ja 
uudelleenkäsittelystä, ja vaatii 
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työntekijöitä ja yhteisöjä edustavien 
järjestöjen osallistumista menettelyyn;

Or. en

Tarkistus 27
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada päättää 
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista, niiden seurantatoimista ja 
uudelleenkäsittelystä;

8. vaatii, että riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada päättää 
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista, niiden seurantatoimista ja 
uudelleenkäsittelystä; vaatii, että ainakin 
yksi asiantuntijoista on ILOsta;

Or. en

Tarkistus 28
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada päättää
sosiaalisia ongelmia koskevista 
valituksista, niiden seurantatoimista ja 
uudelleenkäsittelystä;

8. vaatii, että riippumattomien 
asiantuntijoiden pitää saada seurata ja 
tarkastella uudelleen sosiaalisia ongelmia
koskevia valituksia;

Or. de
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Tarkistus 29
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vaatii, että kansallisia työnormeja ja 
kumppanuusmaiden työehtosopimuksia
on noudatettava työvoiman tilapäistä 
liikkumista koskevan "osan IV" 
sisällyttämisessä kauppasopimuksiin;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 30
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vaatii, että kansallisia työnormeja ja 
kumppanuusmaiden työehtosopimuksia on 
noudatettava työvoiman tilapäistä 
liikkumista koskevan "osan IV" 
sisällyttämisessä kauppasopimuksiin;

9. vaatii, että keskeisiä työnormeja,
kansallisia työnormeja ja 
kumppanuusmaiden työehtosopimuksia on 
noudatettava työvoiman tilapäistä 
liikkumista koskevan "osan IV" 
sisällyttämisessä kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 31
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vaatii, että kansallisia työnormeja ja
kumppanuusmaiden työehtosopimuksia 
on noudatettava työvoiman tilapäistä 

9. vaatii, että kumppanuusmaiden
kansallisia työnormeja, oleskeluaikaa ja
vähimmäispalkkaa koskevia sääntöjä sekä 
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liikkumista koskevan "osan IV" 
sisällyttämisessä kauppasopimuksiin;

kollektiivisia palkkasopimuksia ja
työehtosopimuksia on noudatettava 
työvoiman tilapäistä liikkumista koskevan
"osan IV" sisällyttämisessä 
kauppasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 32
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa EU:ta tukemaan WTO:n 
kauppapoliittisen maatutkinnan 
laajentamista siten, että se kattaisi 
kestävän kehityksen kauppaan liittyvät 
näkökohdat, mukaan lukien keskeiset 
työnormit, ja tukia ja tasoitustulleja 
koskevan WTO:n sopimuksen tuen 
määritelmän tarkistamisen, jotta 
varmistetaan, että keskeisiä työnormeja ja 
ihmisoikeuksia noudatetaan 
vientiteollisuuden vapaa-alueilla.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 33
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa EU:ta tukemaan WTO:n 
kauppapoliittisen maatutkinnan 
laajentamista siten, että se kattaisi kestävän 
kehityksen kauppaan liittyvät näkökohdat,
mukaan lukien keskeiset työnormit, ja 
tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n 

10. kehottaa EU:ta tukemaan WTO:n 
kauppapoliittisen maatutkinnan 
laajentamista siten, että se kattaisi kestävän 
kehityksen kauppaan liittyvät näkökohdat,
keskeisten työnormien noudattamisen ja 
tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n 
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sopimuksen tuen määritelmän 
tarkistamisen, jotta varmistetaan, että 
keskeisiä työnormeja ja ihmisoikeuksia 
noudatetaan vientiteollisuuden vapaa-
alueilla.

sopimuksen tuen määritelmän 
tarkistamisen, jotta varmistetaan, että 
keskeisiä työnormeja ja ihmisoikeuksia 
noudatetaan vientiteollisuuden vapaa-
alueilla; kehottaa EU:n Geneven-
valtuuskuntaa elvyttämään perustamansa 
epävirallisen "friends of labour" 
-ryhmän, jonka se perusti työnormien 
edistämiseksi WTO:ssa, ja kehottaa 
jatkamaan sen toimintaa.

Or. en

Tarkistus 34
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. vaatii, että kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa säilytetään 
lapsityövoiman hyväksikäytön kielto 
erityisesti luonnonkiven louhinnassa ja 
jalostuksessa ja viitataan unionin 
yhtenäiseen sertifiointijärjestelmään, 
jonka avulla voidaan todistaa, että tuotu 
luonnonkivi ja siitä tehdyt tuotteet on 
valmistettu ilman lapsityövoiman 
hyväksikäyttöä ILOn yleissopimuksen 182 
mukaisesti.

Or. de


