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Tarkistus 1
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen (1948) ja 
muut Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeusvälineet, erityisesti 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen (1966), 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
(1966), kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1979) ja yleissopimuksen lapsen 
oikeuksista (1989),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen (1948) ja 
muut Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusvälineet, erityisesti 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen (1966), 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
(1966), kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1979) ja yleissopimuksen lapsen 
oikeuksista (1989) ja ottaa huomioon New 
Yorkissa 20.–22. syyskuuta 2010 pidetyn 
vuosituhannen kehitystavoitteita 
käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien 
korkean tason täysistunnon 
päätösasiakirjan,

Or. en

Tarkistus 2
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen (1948) ja 
muut Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeusvälineet, erityisesti 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen (1966), 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen (1948) ja 
muut Yhdistyneiden Kansakuntien 
ihmisoikeusvälineet, erityisesti 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen (1966), 
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taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
(1966), kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1979) ja yleissopimuksen lapsen 
oikeuksista (1989),

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
(1966), kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen 
(1979) ja yleissopimuksen lapsen 
oikeuksista (1989) ja luonnoksen 
Yhdistyneiden kansakuntien julistukseksi 
alkuperäiskansojen oikeuksista (1994),

Or. fr

Tarkistus 3
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2009 
kansainvälisessä työkonferenssissa 
yksimielisesti hyväksytyt ILO:n laatiman 
ihmisarvoisen työn toimintaohjelman ja 
ILO:n kansainvälisen 
työllisyyssopimuksen,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2009 
kansainvälisessä työkonferenssissa 
yksimielisesti hyväksytyt ILO:n laatiman 
ihmisarvoisen työn toimintaohjelman ja 
ILO:n kansainvälisen 
työllisyyssopimuksen sekä ILO:n vuonna 
2008 antaman julistuksen 
yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesta 
globalisaatiosta,

Or. fr

Tarkistus 4
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin sekä 
Kolumbian ja Perun välisten useamman 
osapuolen kauppasopimusneuvottelujen 

– ottaa huomioon Euroopan unionin sekä 
Kolumbian, Perun ja Keski-Amerikan 
maiden välisten useamman osapuolen 
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loppuun saattamisen, kauppasopimusneuvottelujen loppuun 
saattamisen,

Or. fr

Tarkistus 5
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ympäristöä koskevat 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta 
heikentävistä aineista (1987), Baselin 
yleissopimus vaarallisten jätteiden rajat 
ylittävien siirtojen ja käsittelyn 
valvonnasta (1999), Cartagenan 
bioturvallisuuspöytäkirja (2000) ja Kioton 
pöytäkirja (1997),

Or. fr

Tarkistus 6
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lokakuussa 2009 
allekirjoitetun Euroopan unionin ja 
Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen 13 luvun,

Or. fr
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Tarkistus 7
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että kaupan, ihmisoikeuksien ja 
sosiaali- ja ympäristönormien välisestä 
yhteydestä on tullut talous- ja 
kauppasuhteiden avaintekijä ja että se on
kiinteä osa vapaakauppasopimusten 
puitteissa käytäviä neuvotteluja,

A. katsoo, että kaupan, ihmisoikeuksien ja 
sosiaali- ja ympäristönormien välisestä 
yhteydestä olisi tultava talous- ja 
kauppasuhteiden avaintekijä ja että sen 
olisi oltava kiinteä osa 
vapaakauppasopimusten puitteissa käytäviä 
neuvotteluja,

Or. en

Tarkistus 8
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että YK:n talous- ja 
sosiaalineuvoston vuonna 2006 
täystyöllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä 
antamassa ministerijulistuksessa 
osapuolet tunnustivat, että täysi ja 
tuottava työllisyys ja kelvolliset työolot 
kaikille ovat kaikkien valtioiden kestävän 
kehityksen avaintekijä ja kansainvälisen 
yhteistyön ensisijainen tavoite, ja 
sitoutuivat kansainvälisen kaupan 
kehittämiseen tavalla, joka tukee täyttä ja 
tuottavaa työllisyyttä ja kelvollisia työoloja 
kaikille, miehet, naiset ja nuoret mukaan 
luettuina,

Or. en
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Tarkistus 9
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että kauppasopimusten 
sosiaali-, ympäristö- ja 
ihmisoikeuslausekkeiden tavoitteena ovat 
inhimilliset ja ympäristön tarpeet 
huomioon ottava talous sekä 
oikeudenmukaisempi, inhimillisempi ja 
kestävää kehitystä edistävä globalisaatio, 
jossa sosiaaliset näkökohdat otetaan 
paremmin huomioon,

Or. fr

Tarkistus 10
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että kilpailun vääristymät ja 
riskit polkumyyntiin sosiaali- ja 
ympäristönormien osalta ovat yhä 
yleisempiä,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että kilpailun vääristymät ja 
riskit polkumyyntiin sosiaali- ja 

B. toteaa, että kilpailun vääristymät ja 
riskit polkumyyntiin sosiaali- ja 
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ympäristönormien osalta ovat yhä 
yleisempiä,

ympäristönormien osalta ovat yhä 
yleisempiä ja ne haittaavat varsinkin 
Euroopan unionissa toimivia yrityksiä ja 
työntekijöitä, joiden on noudatettava 
tiukempia sosiaali-, ympäristö- ja 
veronormeja,

Or. fr

Tarkistus 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että vastavuoroisuudesta on 
tultava uudelleen sääntö Euroopan 
unionin ja kolmansien maiden välisissä 
suhteissa, jotta voidaan luoda olosuhteet 
oikeudenmukaiselle ja vilpittömälle 
kansainväliselle kilpailulle,

C. katsoo, että EU:n on hyväksyttävä 
kauppakumppaniensa kehitystason 
mukaan eriytetty strategia sekä 
sosiaalisten ja ekologisten vaatimustensa
että kaupan vapauttamisen suhteen, jotta 
voidaan luoda olosuhteet 
oikeudenmukaiselle ja vilpittömälle 
kansainväliselle kilpailulle,

Or. fr

Tarkistus 13
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että kahdenväliset foorumit 
soveltuvat nykyään parhaiten näiden 
poliittisten tavoitteiden edistämiseen, sillä 
näkymät kaupan, työn tai ympäristön 
yhteyksiä koskevien monenvälisten 
sääntöjen laatimiseksi WTO:n puitteissa 
eivät ole kovin lupaavat, 

D. katsoo, että näiden tavoitteiden 
puolustamisen on oltava kahdenvälisten 
neuvottelujen ensisijainen tavoite, sillä 
näkymät kaupan, työn tai ympäristön 
yhteyksiä koskevien monenvälisten 
sääntöjen laatimiseksi WTO:n puitteissa 
eivät ole kovin lupaavat, 
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Or. fr

Tarkistus 14
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että on olemassa monia 
perusteita sisällyttää ihmisoikeuksia ja 
sosiaali- ja ympäristönormeja koskevia 
määräyksiä kansainvälisiin 
kauppasopimuksiin alkaen halusta luoda 
tasapuolista ja reilua kauppaa ja varmistaa 
hyvät kauppatavat ("level playing field") 
aina normatiivisempaan tarpeeseen 
puolustaa Euroopan unionin yleisiä arvoja 
ja noudattaa johdonmukaisuutta unionin 
toiminnassa,

F. katsoo, että on olemassa monia 
perusteita sisällyttää ihmisoikeuksia ja 
sosiaali- ja ympäristönormeja koskevia 
määräyksiä kansainvälisiin 
kauppasopimuksiin alkaen halusta luoda 
tasapuolista ja reilua kauppaa ja varmistaa 
hyvät kauppatavat ("level playing field") 
aina normatiivisempaan tarpeeseen
puolustaa Euroopan unionin edustamia 
yleisiä arvoja ja noudattaa 
johdonmukaisuutta unionin toiminnassa,

Or. fr

Tarkistus 15
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 
vahvistettiin, että Euroopan unionin 
ulkoisen toiminnan, johon kauppa kuuluu 
olennaisena osana, on perustuttava 
unionin perustamisen johtoajatuksena 
oleviin periaatteisiin; katsoo, että 
eurooppalaista sosiaalista mallia, jossa 
yhdistyvät kestävä talouskasvu ja 
kohentuneet työ- ja elinolosuhteet, voidaan 
käyttää mallina myös muille kumppaneille; 
katsoo, että lisäksi kauppasopimuksissa on 
noudatettava muita kansainvälisiä 
sopimuksia ja velvoitteita, joihin 

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 
vahvistettiin, että Euroopan unionin 
ulkoista toimintaa, johon kauppa kuuluu 
olennaisena osana, on harjoitettava 
kaikkien EU:n tavoitteiden mukaisesti, 
mukaan lukien sosiaaliset sekä 
ympäristöä ja kehitysapua koskevat 
tavoitteet; katsoo, että eurooppalaista 
sosiaalista mallia, jossa yhdistyvät kestävä 
talouskasvu ja kohentuneet työ- ja 
elinolosuhteet, voidaan käyttää mallina 
myös muille kumppaneille; katsoo, että 
lisäksi kauppasopimuksissa on 
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sopimusvaltiot ovat sitoutuneet, valtioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

noudatettava muita kansainvälisiä 
sopimuksia ja velvoitteita, joihin 
sopimusvaltiot ovat sitoutuneet, valtioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

Or. fr

Tarkistus 16
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. pitää tärkeänä, että Euroopan 
unionissa voimassa olevat sosiaali- ja 
ympäristönormit säilytetään ja että 
Euroopan yhtenäismarkkinoilla toimivat 
ulkomaiset yritykset noudattavat niitä,

Or. fr

Tarkistus 17
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. panee merkille, että muut valtiot ovat 
antaneet myönteisiä esimerkkejä 
sosiaalinormien sisällyttämisestä 
kauppasopimuksiin, mistä esimerkkinä 
ovat Yhdysvaltojen uusi esitys 
kauppalaiksi ja vuonna 2009 tehty 
Kanadan ja Perun välinen 
kauppasopimus; ottaa huomioon, että 
sopimuksen mukaan kansalaisten on 
kummassakin valtiossa mahdollista tehdä 
valituksia kysymyksistä, jotka liittyvät 
kansallisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon yhdenmukaisuuteen 
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ILO:n normien kanssa, ja valituksia 
käsittelee riippumaton 
asiantuntijapaneeli, joka voi määrätä 
rikkovan valtion maksamaan enintään 
15 miljoonaa dollaria vuodessa 
yhteistyörahastoon asiaan liittyvien 
ohjelmien täytäntöön panemiseksi, jotta 
varmistetaan havaittujen ongelmien 
ratkaiseminen; ottaa huomioon, että 
sopimuksessa määrätään myös päätösten 
suhteellisen lyhyestä määräajasta ja 
esimerkiksi päätös siitä, liittyykö 
rikkominen kauppaan, on tehtävä 
30 päivässä,

Or. en

Tarkistus 18
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että GSP-järjestelmällä pyritään 
edistämään kansainvälisten työnormien 
noudattamista ylimääräisten tullietuuksien 
avulla ja että näiden ehtojen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kauppajärjestelmän soveltamisen 
keskeyttämiseen;

I. katsoo, että GSP-järjestelmän 
edellytyksenä on, että edunsaajamaat 
noudattavat kansainvälisten 
ihmisoikeusyleissopimusten ja keskeisten 
työnormien periaatteita ja siihen sisältyy
erityinen ylimääräisten tullietuuksien 
järjestelmä, jolla edistetään keskeisten 
ihmisoikeuksia ja työntekijöiden 
oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää 
hallintoa koskevien kansainvälisten 
yleissopimusten ratifiointia ja tehokasta 
täytäntöönpanoa; katsoo, että ehtojen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kauppajärjestelmän soveltamisen 
keskeyttämiseen,

Or. en



PE450.633v01-00 12/39 AM\833724FI.doc

FI

Tarkistus 19
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että GSP-järjestelmällä pyritään 
edistämään kansainvälisten työnormien 
noudattamista ylimääräisten tullietuuksien 
avulla ja että näiden ehtojen noudattamatta 
jättäminen voi johtaa kauppajärjestelmän 
soveltamisen keskeyttämiseen;

I. katsoo, että GSP+-järjestelmällä
pyritään edistämään kansainvälisten 
työnormien, ihmisoikeuksien, 
ympäristönsuojelun ja hyvän hallinnon 
periaatteiden noudattamista ylimääräisten 
tullietuuksien avulla ja että näiden ehtojen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kauppajärjestelmän soveltamisen 
keskeyttämiseen,

Or. fr

Tarkistus 20
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. poiketen siitä, mitä jäljempänä 
esitetään, katsoo, että kansainväliset 
kauppasuhteet eivät ole sovelias väline 
ihmisoikeuksien käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 21
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin 
tulevassa kauppastrategiassa turvataan 

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin 
tulevassa kauppastrategiassa kauppaa ei 
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unionin kaupalliset edut ja että unionin ja 
sen kauppakumppaneiden on 
vastavuoroisesti sovellettava 
ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevia lausekkeita ja 
pantava ne täytäntöön; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi käytävä näitä 
neuvotteluja myönteisestä näkökulmasta; 
korostaa, että kestävää kehitystä koskevien 
määräysten sisällyttäminen etenkin 
kahdenvälisiin sopimuksiin hyödyttää 
kaikkia osapuolia;

enää pidetä itsessään päämääränä vaan 
välineenä, jonka avulla voidaan edistää 
oikeudenmukaista kaupankäyntiä ja 
yleistää sosiaali- ja ympäristönormien 
sisällyttämistä sopimuksiin ja tehokasta 
täytäntöönpanoa kaikkien EU:n 
kauppakumppanien kanssa; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi käytävä näitä 
neuvotteluja myönteisestä mutta samalla 
oikeudellisesti sitovasta näkökulmasta; 
korostaa, että kestävää kehitystä koskevien 
määräysten sisällyttäminen etenkin 
kahdenvälisiin sopimuksiin hyödyttää 
kaikkia osapuolia;

Or. fr

Tarkistus 22
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin 
tulevassa kauppastrategiassa turvataan 
unionin kaupalliset edut ja että unionin ja 
sen kauppakumppaneiden on 
vastavuoroisesti sovellettava 
ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevia lausekkeita ja 
pantava ne täytäntöön; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi käytävä näitä 
neuvotteluja myönteisestä näkökulmasta; 
korostaa, että kestävää kehitystä koskevien 
määräysten sisällyttäminen etenkin 
kahdenvälisiin sopimuksiin hyödyttää 
kaikkia osapuolia;

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin 
ja sen kauppakumppaneiden tulevassa 
kauppastrategiassa on vastavuoroisesti 
sovellettava ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevia lausekkeita ja 
pantava ne täytäntöön; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi käytävä näitä 
neuvotteluja myönteisestä näkökulmasta; 
korostaa, että kestävää kehitystä koskevien 
määräysten sisällyttäminen etenkin 
kahdenvälisiin sopimuksiin hyödyttää 
kaikkia osapuolia;

Or. en
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Tarkistus 23
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin 
tulevassa kauppastrategiassa turvataan 
unionin kaupalliset edut ja että unionin ja 
sen kauppakumppaneiden on 
vastavuoroisesti sovellettava 
ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevia lausekkeita ja 
pantava ne täytäntöön; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi käytävä näitä 
neuvotteluja myönteisestä näkökulmasta; 
korostaa, että kestävää kehitystä koskevien 
määräysten sisällyttäminen etenkin 
kahdenvälisiin sopimuksiin hyödyttää 
kaikkia osapuolia;

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin 
tulevassa kauppastrategiassa ja unionin ja 
sen kauppakumppaneiden välisissä 
suhteissa on vastavuoroisesti sovellettava 
ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevia lausekkeita ja 
pantava ne täytäntöön; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi esiinnyttävä näissä 
neuvotteluissa painokkaasti; korostaa, että 
kestävää kehitystä koskevien määräysten 
sisällyttäminen etenkin kahdenvälisiin 
sopimuksiin hyödyttää kaikkia osapuolia;

Or. en

Tarkistus 24
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että kauppapolitiikka on 
Euroopan unionin kokonaistavoitteita 
palveleva väline ja että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan mukaisesti Euroopan 
unionin kauppapolitiikkaa "harjoitetaan 
unionin ulkoista toimintaa koskevien 
periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti" 
ja Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan mukaisesti 
Euroopan unioni edistää osaltaan 
"maapallon kestävää kehitystä, kansojen 
välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä 
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kunnioitusta, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa, köyhyyden 
poistamista ja ihmisoikeuksien, erityisesti 
lapsen oikeuksien suojelua, sekä 
kansainvälisen oikeuden tarkkaa 
noudattamista ja kehittämistä, etenkin 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
periaatteiden kunnioittamista";

Or. fr

Tarkistus 25
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) ehdottaa kauppaa ja ihmisarvoista työtä 
käsittelevän komitean perustamista 
WTO:hon kauppa- ja ympäristökomitean 
tapaan;

b) ehdottaa kauppaa ja ihmisarvoista työtä 
käsittelevän komitean perustamista 
WTO:hon kauppa- ja ympäristökomitean 
tapaan; vaatii, että kummallekin 
komitealle annetaan selkeästi määritelty 
tehtävä ja konkreettista vaikutusvaltaa;

Or. en

Tarkistus 26
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) ehdottaa, että luodaan mahdollisuus 
valittaa ILO:lle, jos WTO:n jäsenvaltio 
katsoo riitojenratkaisuelimen 
kyseenalaistavan ILO:n päätökset työtä 
koskevien yleissopimusten 
noudattamisesta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 27
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa sen vuoksi vaatimaan 
kaikissa kauppasopimuksissa, että kaikki
osapuolet ovat ratifioineet ja panneet 
tehokkaasti täytäntöön vähintään 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan 
ILO:n julistuksen keskeiset säännöt;

Or. en

Tarkistus 28
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. vahvistaa uudelleen, että kaupalla 
olisi edistettävä kaikkia kestävän 
kehityksen näkökohtia, ja tunnustaa 
ILO:n keskeisten työnormien ja sen 
laatiman ihmisarvoisen työn 
toimintaohjelman mahdollisen 
hyödyllisen vaikutuksen talouden 
tehokkuuteen, innovointiin ja 
tuottavuuteen, ja korostaa 
kauppapolitiikan ja työllisyys- ja 
työpolitiikan johdonmukaisuuden 
lisäämisen merkitystä;

Or. en
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Tarkistus 29
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa jälleen, että yhtäältä avoimen ja 
syrjimättömän monenvälisen 
kauppajärjestelmän säilyttämistä ja 
ylläpitämistä ja toisaalta 
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
edistämisen puolesta toimimista koskevien 
tavoitteiden on tuettava toisiaan 
vastavuoroisesti; korostaa, että GATT-
sopimuksen 20 artiklan mukaan 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä kaupallisia 
toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi 
sillä edellytyksellä, että ne välttävät 
näiden toimenpiteiden väärinkäyttöä 
protektionistisessa tarkoituksessa;

5. toteaa jälleen, että yhtäältä avoimen ja 
syrjimättömän monenvälisen 
kauppajärjestelmän säilyttämistä ja 
ylläpitämistä ja toisaalta 
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
edistämisen puolesta toimimista koskevien 
tavoitteiden on tuettava toisiaan 
vastavuoroisesti; korostaa, että GATT-
sopimuksen 20 artiklan mukaan 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä kaupallisia 
toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi 
sillä edellytyksellä, että toimenpiteitä ei 
sovelleta tavalla, joka johtaisi 
mielivaltaiseen tai perusteettomaan 
syrjintään;

Or. fr

Tarkistus 30
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa jälleen, että yhtäältä avoimen ja 
syrjimättömän monenvälisen 
kauppajärjestelmän säilyttämistä ja 
ylläpitämistä ja toisaalta 
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
edistämisen puolesta toimimista koskevien 
tavoitteiden on tuettava toisiaan 
vastavuoroisesti; korostaa, että GATT-
sopimuksen 20 artiklan mukaan 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä kaupallisia 
toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi 
sillä edellytyksellä, että ne välttävät 

5. toteaa jälleen, että yhtäältä avoimen ja 
syrjimättömän monenvälisen 
kauppajärjestelmän säilyttämistä ja 
ylläpitämistä ja toisaalta 
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
edistämisen puolesta toimimista koskevien 
tavoitteiden on tuettava toisiaan 
vastavuoroisesti; korostaa, että GATT-
sopimuksen 20 artiklan mukaan 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä kaupallisia 
toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi, ja 
kannustaa jäsenvaltioita käyttämään tätä 
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näiden toimenpiteiden väärinkäyttöä 
protektionistisessa tarkoituksessa;

määräystä kattavasti;

Or. en

Tarkistus 31
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toivoo, että vapaakauppasopimuksiin 
sisällytettävillä ihmisoikeuksia ja kestävää 
kehitystä koskevilla luvuilla on sama 
sitova asema kuin markkinoille pääsyä 
koskevilla määräyksillä, ja kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan 
tällaiset sopimukset;

Or. en

Tarkistus 32
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on tyytyväinen WTO:n kauppa- ja 
ympäristökomitean työhön ja katsoo, että 
se on olennainen foorumi ympäristön ja 
kaupan välisen yhteyden syventämisen ja 
integroinnin jatkamiselle;

6. on tyytyväinen WTO:n kauppa- ja 
ympäristökomitean olemassaoloon ja 
katsoo, että sen pitäisi olla olennainen 
foorumi ympäristön ja kaupan välisen 
yhteyden syventämisen ja integroinnin 
jatkamiselle; toivoo, että komitean rooli ja 
työ kehittyvät, jotta se voi käsitellä 
myönteisellä tavalla kansainvälisen 
yhteisön tärkeimpiä kauppaan ja 
ympäristöön liittyviä haasteita;

Or. en
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Tarkistus 33
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on tyytyväinen WTO:n kauppa- ja 
ympäristökomitean työhön ja katsoo, että 
se on olennainen foorumi ympäristön ja 
kaupan välisen yhteyden syventämisen ja 
integroinnin jatkamiselle;

6. on tyytyväinen WTO:n kauppa- ja 
ympäristökomitean työhön ja katsoo, että 
siitä voisi tulla olennainen foorumi 
ympäristön ja kaupan välisen yhteyden 
syventämisen ja integroinnin jatkamiselle, 
jos sille annetaan selkeästi määritelty 
tehtävä ja lisää vastuuta;

Or. en

Tarkistus 34
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, kuinka tärkeää on parantaa 
vihreiden tuotteiden ja vihreän teknologian 
saatavuutta, jotta saavutetaan kestävän 
kehityksen tavoitteet, ja kehottaa kaikkia 
neuvottelujen osapuolia lisäämään 
ponnistelujaan, jotta neuvottelut 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palvelujen tulliesteiden ja muita esteiden
vähentämisestä tai poistamisesta saadaan 
nopeasti päätökseen, niin että voidaan 
tukea Euroopan unionin teollisuuden 
kasvumahdollisuuksia;

7. korostaa, kuinka tärkeää on parantaa 
vihreiden tuotteiden ja vihreän teknologian 
saatavuutta, jotta saavutetaan kestävän 
kehityksen tavoitteet, ja kehottaa kaikkia 
neuvottelujen osapuolia lisäämään 
ponnistelujaan, jotta neuvottelut 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palvelujen tulliesteiden ja muita esteiden 
vähentämisestä tai poistamisesta saadaan 
nopeasti päätökseen, niin että voidaan 
tukea uusia työllisyyspolitiikan muotoja ja 
työpaikkojen luomista ILO:n 
ihmisarvoista työtä koskevien normien 
mukaisesti sekä Euroopan unionin 
teollisuuden ja pk-yritysten
kasvumahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 35
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, kuinka tärkeää on parantaa 
vihreiden tuotteiden ja vihreän teknologian
saatavuutta, jotta saavutetaan kestävän 
kehityksen tavoitteet, ja kehottaa kaikkia 
neuvottelujen osapuolia lisäämään 
ponnistelujaan, jotta neuvottelut 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palvelujen tulliesteiden ja muita esteiden 
vähentämisestä tai poistamisesta saadaan 
nopeasti päätökseen, niin että voidaan 
tukea Euroopan unionin teollisuuden 
kasvumahdollisuuksia;

7. korostaa, kuinka tärkeää on parantaa 
vihreiden tuotteiden ja vihreän teknologian 
saatavuutta, jotta saavutetaan kestävän 
kehityksen tavoitteet, ja kehottaa kaikkia 
neuvottelujen osapuolia lisäämään 
ponnistelujaan, jotta neuvottelut 
ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
palvelujen tulliesteiden ja muita esteiden 
vähentämisestä tai poistamisesta saadaan 
nopeasti päätökseen;

Or. en

Tarkistus 36
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa tarvetta edistyä neuvotteluissa 
Dohan julistuksen 31 artiklan muista 
kohdista, jotka koskevat WTO:n olemassa 
olevien sääntöjen ja monenvälisissä 
ympäristösopimuksissa esitettyjen 
kaupallisten erityisvelvoitteiden suhdetta, 
sekä edistää tiiviimpää yhteistyötä 
monenvälisten ympäristösopimusten 
sihteeristöjen ja WTO:n komiteoiden 
välillä, sillä se on olennaista sen 
takaamisessa, että kauppaa ja ympäristöä 
koskevat järjestelyt kehittyvät 
johdonmukaisesti;

8. korostaa tarvetta edistyä neuvotteluissa 
Dohan julistuksen 31 artiklan muista 
kohdista, jotka koskevat WTO:n olemassa 
olevien sääntöjen ja monenvälisissä 
ympäristösopimuksissa esitettyjen 
kaupallisten erityisvelvoitteiden suhdetta, 
sekä edistää tiiviimpää yhteistyötä 
monenvälisten ympäristösopimusten 
sihteeristöjen ja WTO:n komiteoiden 
välillä, sillä se on olennaista sen 
takaamisessa, että kauppaa ja ympäristöä 
koskevat järjestelyt kehittyvät 
johdonmukaisesti; korostaa tarvetta 
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myöntää monenvälisten 
ympäristösopimusten sihteeristöille täysi 
tarkkailijan asema WTO:n menettelyissä 
ja antaa niille täysi oikeus ilmaista 
mielipiteensä WTO:n sääntöjen 
muutoksiin ja kaikkiin WTO:n 
riitojenratkaisuelimen lopullisiin 
tuomioihin;

Or. en

Tarkistus 37
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että tärkeimmät 
hiilidioksidipäästöjen tuottajat kattava 
monenvälinen sopimus olisi paras tapa 
varmistaa hiilidioksidipäästöjä koskevien 
negatiivisten ulkoisten 
ympäristövaikutusten sisällyttäminen, 
mutta siihen tuskin päästään 
lähitulevaisuudessa; katsoo näin ollen, että 
Euroopan unionin olisi jatkossakin 
tutkittava mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
soveltuvia ympäristövälineitä, eritoten 
"hiilen sisällyttämismekanismi", jonka 
ansiosta WTO:n sääntöjä noudattaen 
voitaisiin yhtäältä torjua riskiä 
hiilidioksidipäästöjen siirtämisestä 
maihin, jotka eivät noudata samoja 
tavoitteita kuin Euroopan unioni 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä suhteen, ja toisaalta 
luoda kannustin, jolla kansainvälisissä 
neuvotteluissa houkutellaan kaikkia 
maita antamaan pitäviä sitoumuksia 
alalla;

9. katsoo, että tärkeimmät 
hiilidioksidipäästöjen tuottajat kattava 
monenvälinen sopimus olisi paras tapa 
varmistaa hiilidioksidipäästöjä koskevien 
negatiivisten ulkoisten 
ympäristövaikutusten sisällyttäminen, 
mutta siihen tuskin päästään 
lähitulevaisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että tärkeimmät 
hiilidioksidipäästöjen tuottajat kattava
monenvälinen sopimus olisi paras tapa 
varmistaa hiilidioksidipäästöjä koskevien 
negatiivisten ulkoisten 
ympäristövaikutusten sisällyttäminen, 
mutta siihen tuskin päästään 
lähitulevaisuudessa; katsoo näin ollen, että 
Euroopan unionin olisi jatkossakin 
tutkittava mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
soveltuvia ympäristövälineitä, eritoten 
"hiilen sisällyttämismekanismi", jonka 
ansiosta WTO:n sääntöjä noudattaen 
voitaisiin yhtäältä torjua riskiä 
hiilidioksidipäästöjen siirtämisestä maihin, 
jotka eivät noudata samoja tavoitteita kuin 
Euroopan unioni 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
suhteen, ja toisaalta luoda kannustin, jolla 
kansainvälisissä neuvotteluissa 
houkutellaan kaikkia maita antamaan 
pitäviä sitoumuksia alalla;

9. katsoo, että monenvälinen 
ilmastosopimus olisi paras tapa varmistaa 
hiilidioksidipäästöjä koskevien 
negatiivisten ulkoisten 
ympäristövaikutusten sisällyttäminen, 
mutta siihen tuskin päästään 
lähitulevaisuudessa; katsoo näin ollen, että 
Euroopan unionin olisi jatkossakin 
tutkittava mahdollisuuksia ottaa sellaisilla 
aloilla, joilla on osoitettu olevan 
hiilivuodon vaara, käyttöön soveltuvia 
ympäristövälineitä, eritoten "hiilen 
sisällyttämismekanismi" WTO:n sääntöjä 
noudattaen yhdessä EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvan 
hiilidioksidin päästöoikeuksien 
huutokaupan kanssa; korostaa, että 
päästöoikeuksien myöntäminen ilmaiseksi 
voi johtaa epäoikeudenmukaisiin 
voittoihin eikä estä yrityksiä siirtämästä 
tuotantoaan kokonaan tai osittain, jos 
niiden kiintiöitä ei poisteta kokonaan tai 
osittain tapahtuvan siirron yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 39
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota sitoutumaan 
kansainväliseen vuoropuheluun, jonka 
avulla pyritään laatimaan yritysten 
ihmisoikeuksiin liittyviä vastuita ja 
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velvollisuuksia koskeva kansainvälinen 
oikeudellinen kehys;

Or. en

Tarkistus 40
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat 
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
on tyytyväinen siihen, että tällainen 
lauseke on sisällytetty Kolumbian kanssa 
tehtyyn vapaakauppasopimukseen;

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat 
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
pahoittelee, että tämä mahdollisuus 
menetettiin Kolumbian ja Perun kanssa 
tehdyn monenvälisen kauppasopimuksen 
yhteydessä, kun sopimukseen sisällytettiin 
vain vakiomuotoinen ihmisoikeuslauseke; 
kehottaa kaikkia sopimuspuolia 
ajantasaistamaan tämän lausekkeen ja 
laatimaan sitä varten selkeän 
seurantamekanismin ennen kuin sopimus 
lähetetään parlamentin hyväksyttäväksi;

Or. en

Tarkistus 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat 
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
on tyytyväinen siihen, että tällainen 
lauseke on sisällytetty Kolumbian kanssa 
tehtyyn vapaakauppasopimukseen;

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat 
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera;

Or. fr

Tarkistus 42
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
on tyytyväinen siihen, että tällainen 
lauseke on sisällytetty Kolumbian kanssa 
tehtyyn vapaakauppasopimukseen;

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, sekä näiden 
lausekkeiden seurantaa ja 
täytäntöönpanoa; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
on tyytyväinen siihen, että tällainen 
lauseke on sisällytetty EU:n, Kolumbian ja 
Perun väliseen monenväliseen 
kauppasopimukseen;

Or. en
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Tarkistus 43
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat 
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
on tyytyväinen siihen, että tällainen 
lauseke on sisällytetty Kolumbian kanssa 
tehtyyn vapaakauppasopimukseen;

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, 
jonka mukaan Euroopan unionin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, 
että suurimman haasteen muodostavat 
näiden lausekkeiden seuranta ja 
täytäntöönpano; tuo jälleen esiin sen 
seikan, että nämä lausekkeet on 
sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja 
alakohtaisiin sopimuksiin Cotonoun 
sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän 
ja täsmällisen neuvottelumenettelyn kera; 
on tyytyväinen siihen, että tällainen 
lauseke on sisällytetty EU:n, Kolumbian ja 
Perun väliseen monenväliseen 
kauppasopimukseen;

Or. fr

Tarkistus 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kahdenvälisiin 
sopimuksiin olisi samalla tavalla 
sisällytettävä järjestelmällisesti kestävää 
kehitystä koskevia lukuja; katsoo 
kuitenkin, että normien soveltamista 
koskevat vaatimukset voivat vaihdella 
maiden välillä niiden taloudellisesta 
tilanteesta riippuen ja että vähittäinen ja 
joustava soveltaminen on siten tarpeen, 

12. painottaa, että kahdenvälisiin 
sopimuksiin olisi samalla tavalla 
sisällytettävä järjestelmällisesti kestävää 
kehitystä koskevia lukuja;
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niin että otetaan huomioon 
neuvottelukumppanin valmiudet;

Or. fr

Tarkistus 45
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että 
vapaakauppasopimuksen tekeminen 
Kolumbian kanssa oli vastoin 
ihmisoikeuksien edistämisen periaatetta, 
koska Kolumbiassa lakko-oikeus on 
tiukasti rajattu ja kaikista maailman 
ammattiyhdistysten jäsenten surmista 
kaksi kolmasosaa tapahtuu joka vuosi 
Kolumbiassa – vuodesta 2002 lähtien on 
murhattu yli 500 henkilöä;

Or. en

Tarkistus 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. ottaa huomioon edellä esitetyt 
tavoitteet ja kehottaa komissiota 
sisällyttämään järjestelmällisesti kaikkiin 
vapaakauppasopimuksiin, joista se 
neuvottelee kolmansien maiden kanssa, 
sosiaali- ja ympäristönormit, joihin 
kuuluu:
a) luettelo vähimmäisnormeista, joita 
kaikkien EU:n kauppakumppanien on 
noudatettava; sosiaalisten kysymysten 
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osalta näiden normien on vastattava 
ILO:n kahdeksaa perustavaa laatua 
olevaa yleissopimusta (työelämän 
perusnormit) sellaisina kuin ne on 
lueteltu perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevassa ILO:n julistuksessa (1998); 
teollisuusmaiden on noudatettava näiden 
kahdeksan yleissopimuksen lisäksi ILO:n 
neljää keskeistä yleissopimusta; 
ympäristön ja ihmisoikeuksien 
noudattamisen alalla vähimmäisnormin 
on vastattava ympäristöä koskevia 
yleissopimuksia ja hyvän hallinnon 
periaatteita sellaisina kuin niistä on 
säädetty yleisestä tullietuusjärjestelmästä 
annetussa unionin asetuksessa;
b) luettelo muista yleissopimuksista, jotka 
on pantava täytäntöön asteittain ja 
joustavasti ottaen huomioon kyseisen 
kumppanin taloudellisen, sosiaalisen ja 
ekologisen tilanteen kehittyminen; 
sosiaalisten kysymysten osalta 
perimmäisenä tavoitteena on ILO:n 
ihmisarvoisen työn toimintaohjelman 
kattava ja täydellinen täytäntöönpano;

Or. fr

Tarkistus 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että näiden normien 
noudattaminen on ymmärrettävä siten, 
että siihen sisältyy niiden ratifiointi, 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja tehokas soveltaminen 
valtion koko alueella;

Or. fr
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Tarkistus 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. tähdentää, että vapaakauppasopimusten 
puitteissa voitaisiin harkita ehdollista 
vapauttamista, johon kuuluu tullien 
poistoluettelon lyhentäminen tai pääsy 
lisämarkkinoille sen mukaan,
noudatetaanko sosiaali- ja 
ympäristönormeja vai ei;

13. tähdentää, että vapaakauppasopimusten 
puitteissa voitaisiin harkita ehdollista 
vapauttamista, johon kuuluu tullien 
poistoluettelon lyhentäminen tai pääsy 
lisämarkkinoille siten, että sosiaali- ja 
ympäristönormeja on noudatettava;

Or. fr

Tarkistus 49
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. suosittelee, että sisällytettäessä EU:n 
tekemiin kauppasopimuksiin kestävää 
kehitystä koskevia lukuja sopimuspuolten 
olisi pyrittävä
a) edistämään kestävää kehitystä 
tehostamalla työllisyyttä, ympäristöä ja 
kauppaa koskevia politiikkojen ja 
toimenpiteiden koordinointia ja 
integrointia;
b) edistämään osapuolten välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä pyrkimyksenä 
kehittää ja parantaa keskinäisiä kauppa-
ja taloussuhteitaan tavalla, joka tukee 
työsuojelu- ja ympäristönsuojelutoimia ja 
niitä koskevia normeja;
c) parantamaan työ- ja ympäristönormeja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
kansallisten lakien noudattamista ja 
täytäntöönpanoa;
d) käyttämään kattavasti välineitä, joilla 
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voidaan parantaa kauppa-, työ- ja 
ympäristökysymysten sääntelyä, kuten 
vaikutusten arviointeja ja sidosryhmien 
kuulemista, sekä kannustamaan yrityksiä, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 
kansalaisia kehittämään ja noudattamaan 
käytäntöjä, joilla autetaan kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista;
e) edistämään kansalaisten kuulemista ja 
heidän osallistumistaan tämän artiklan 
mukaisista kestävän kehityksen 
kysymyksistä käytävään keskusteluun ja 
asiaan liittyvien kansallisten lakien ja 
toimintalinjojen kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 50
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. vaatii, että tulevien EU:n tekemien 
kauppasopimusten kestävää kehitystä 
koskevissa luvuissa kukin sopimuspuoli 
velvoitetaan
a) ratifioimaan jäljempänä lueteltuja 
periaatteita koskevat keskeiset ILO:n 
yleissopimukset, mikäli se ei ole vielä 
tehnyt niin, ja saattamaan ne tehokkaasti 
osaksi kansallisia lakejaan ja 
käytäntöjään koko alueellaan: I. 
järjestäytymisvapaus ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden tosiasiallinen 
tunnustaminen; II. kaikkien pakkotyön 
muotojen poistaminen; III.
lapsityövoiman tosiasiallinen poistaminen 
ja IV. syrjimättömyys työmarkkinoilla ja 
ammatin harjoittamisen yhteydessä;
b) ratifioimaan ammattientarkastusta, 
kolmikantaneuvotteluja ja 
työllisyyspolitiikkaa koskevat ensisijaiset 
ILO:n yleissopimukset, mikäli se ei ole 
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vielä tehnyt niin, ja saattamaan ne 
tehokkaasti osaksi kansallisia lakejaan ja 
käytäntöjään koko alueellaan;
c) ratifioimaan jäljempänä lueteltuja 
periaatteita koskevat keskeiset ILO:n 
yleissopimukset, mikäli se ei ole vielä 
tehnyt niin, ja saattamaan ne tehokkaasti 
osaksi kansallisia lakejaan ja 
käytäntöjään koko alueellaan: I. 
hyväksyttävät vähimmäistyönormit, kuten 
vähimmäispalkka ja palkansaajien, myös 
työehtosopimusten piiriin 
kuulumattomien, ylityökorvaus; II.
työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy 
ja niitä koskevat korvaukset ja III. 
siirtotyöläisten syrjinnän kielto työolojen 
suhteen;
d) sitoutumaan ILO:n ihmisarvoisen työn 
toimintaohjelman neljän strategisen 
tavoitteen mukaisesti noudattamaan ja 
edistämään työelämän perusperiaatteita ja 
-oikeuksia ja kansainvälisiä työnormeja, 
työllisyys- ja toimeentulomahdollisuuksia, 
sosiaalista suojelua ja sosiaaliturvaa, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja 
kolmikantayhteistyötä ja toteuttamaan ne;

Or. en

Tarkistus 51
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
14 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) pitää myönteisenä kestävää kehitystä 
koskevien vaikutustenarviointien käyttöä
mutta katsoo, että niitä olisi tehtävä myös 
sopimuksen voimaantulon jälkeen eikä 
ainoastaan ennen sitä, jotta varmistetaan 
jatkuva arviointi; korostaa, että arviointien 
tuloksiin on tärkeää reagoida kaikilta osin;

a) panee merkille kestävää kehitystä 
koskevien vaikutustenarviointien käytön
mutta katsoo, että niitä olisi tehtävä myös 
ennen neuvotteluja sekä niiden aikana ja 
jälkeen, jotta varmistetaan jatkuva 
arviointi; korostaa, että arviointien 
tuloksiin on tärkeää reagoida kaikilta osin; 
katsoo myös, että neuvottelijoiden olisi 
otettava paremmin huomioon näistä 
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vaikutustenarvioinneista esiin tulevat 
prioriteetit ja huolen aiheet;

Or. fr

Tarkistus 52
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. myöntää, että tällä hetkellä 
neuvoteltaviin kahdenvälisiin sopimuksiin 
sisältyvä kestävää kehitystä käsittelevä 
luku on sitova, mutta katsoo, että sitä 
voitaisiin vahvistaa, jos siinä määrätään
a) sekä työmarkkinaosapuolille että 
kansalaisyhteiskunnalle avoimesta 
valitusmenettelystä;
b) riita-asioiden ratkaisemiseksi 
vetoamisesta riippumattomaan elimeen, 
kuten asiantuntijaryhmään, joka on 
valittu ihmisoikeuksien, työoikeuden ja 
ympäristöoikeuden asiantuntemuksen 
perusteella ja jonka suositusten, joihin 
liittyy määräyksiä niiden 
täytäntöönpanemiseksi, olisi oltava osa 
hyvin määriteltyä prosessia;
c) samoin kuin sopimuksen muiden osien 
ollessa kyseessä mahdollisuudesta vedota 
riitojenratkaisumekanismiin, joka määrää 
sakkoja tilanteen parantamiseksi 
kyseisillä aloilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – a alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) sekä työmarkkinaosapuolille että
kansalaisyhteiskunnalle avoimesta 
valitusmenettelystä;

a) työmarkkinaosapuolille 
kansalaisyhteiskunnalle avoimesta 
valitusmenettelystä;

Or. de

Tarkistus 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) riita-asioiden ratkaisemiseksi
vetoamisesta riippumattomaan elimeen, 
kuten asiantuntijaryhmään, joka on valittu 
ihmisoikeuksien, työoikeuden ja 
ympäristöoikeuden asiantuntemuksen 
perusteella ja jonka suositusten, joihin 
liittyy määräyksiä niiden 
täytäntöönpanemiseksi, olisi oltava osa 
hyvin määriteltyä prosessia;

b) sosiaalisiin ongelmiin ja 
ympäristöongelmiin liittyvien riita-
asioiden nopeaa ja tehokasta 
ratkaisemista varten vetoamisesta 
riippumattomaan elimeen, kuten 
asiantuntijaryhmään, jonka sopimuspuolet 
ovat valinneet ihmisoikeuksien, 
työoikeuden ja ympäristöoikeuden 
asiantuntemuksen perusteella ja jonka 
suositusten, joihin liittyy määräyksiä niiden 
täytäntöönpanemiseksi, olisi oltava osa 
hyvin määriteltyä prosessia;

Or. fr

Tarkistus 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) samoin kuin sopimuksen muiden osien 
ollessa kyseessä mahdollisuudesta vedota 
riitojenratkaisumekanismiin, joka määrää 
sakkoja tilanteen parantamiseksi kyseisillä 

c) samoin kuin sopimuksen muiden osien 
ollessa kyseessä mahdollisuudesta vedota 
riitojenratkaisumekanismiin, joka määrää 
sakkoja tilanteen parantamiseksi kyseisillä 
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aloilla; aloilla tai tiettyjen sopimukseen sisältyvien 
kaupallisten etujen keskeyttämistä 
ainakin väliaikaisesti, jos edellä 
mainittuja normeja rikotaan vakavasti;

Or. fr

Tarkistus 56
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota esittämään 
tutkimuksen siitä, kuinka voidaan 
parantaa tuntuvasti sellaisten henkilöiden 
suojelua, jotka ilmoittavat EU:ssa 
toimivien yhtiöiden tytäryhtiöiden 
ihmisoikeusloukkauksista, ja kuinka 
heille voidaan turvata oikeus 
tuomioistuinkäsittelyyn ja asianmukainen 
muutoksenhakuoikeus;

Or. en

Tarkistus 57
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. vaatii, että tulevien EU:n tekemien 
kauppasopimusten kestävää kehitystä 
koskeviin lukuihin olisi sisällytettävä 
artikla, jossa määrätään seuraavaa:
a) sopimuspuolet tunnustavat, että ei ole 
asianmukaista kannustaa kauppaa tai 
suoria ulkomaisia investointeja 
alentamalla kansalliseen 
työlainsäädäntöön ja kansallisiin 
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normeihin sisältyvää suojelun tasoa;
b) sopimuspuoli ei saisi jättää panematta 
täytäntöön työlainsäädäntöään jatkuvien 
tai toistuvien toimien tai niiden 
puuttumisen vuoksi tavalla, joka vaikuttaa 
sopimuspuolten väliseen kauppaan tai 
niiden välisiin suoriin ulkomaisiin 
investointeihin;
c) sopimuspuoli ei saa heikentää tai 
alentaa lainsäädännöllään myönnettyä 
työsuojelua kannustaakseen kauppaa tai 
investointeja poistamalla lakejaan, 
asetuksiaan ja normejaan tai muuten 
poikkeamalla niistä tai tarjoutumalla 
poistamaan ne tai muuten poikkeamaan 
niistä tavalla, joka vaikuttaa 
sopimuspuolten väliseen kauppaan tai 
niiden välisiin investointeihin;
d) sopimuspuoli ei saa jättää panematta 
täytäntöön työlainsäädäntöään sellaisena 
kuin se on ilmaistu sopimuspuolen 
tekemissä kansainvälisissä ihmisoikeuksia 
koskevissa sitoumuksissa, jos muut tämän 
sopimuksen määräykset vaikuttavat 
kyseisiin sitoumuksiin;

Or. en

Tarkistus 58
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. vaatii, että tulevien EU:n tekemien 
kauppasopimusten kestävää kehitystä 
koskeviin lukuihin olisi sisällytettävä 
artikla, jossa määrätään, että kunkin 
sopimuspuolen on edistettävä 
työlainsäädännön noudattamista ja 
pantava se täytäntöön hallituksen 
asianmukaisilla toimilla, joita ovat 
esimerkiksi: I. tehokkaiden 
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työsuojelutarkastusyksiköiden 
perustaminen ja ylläpito, myös 
tarkastajien nimittäminen ja koulutus; II.
noudattamisen valvonta ja epäiltyjen 
rikkomusten tutkiminen myös paikalla 
tehtävien tarkastusten avulla; III.
tapahtumien kirjaamisen ja raportoinnin 
edellyttäminen; IV. työntekijöiden ja 
johdon välisten komiteoiden perustamisen 
kannustaminen, jotta työlainsäädäntöä 
voidaan käsitellä työpaikalla; V. välitys-, 
sovittelu- ja välimiespalvelujen 
tarjoaminen tai tukeminen; ja VI. 
menettelyjen käynnistäminen hyvissä 
ajoin asianmukaisten seuraamusten tai 
korjaavien toimien löytämiseksi 
työlainsäädännön rikkomistapauksissa;

Or. en

Tarkistus 59
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. toteaa, että Kanadan tammikuussa 
2010 EU:n ja Kanadan välistä 
kauppasopimusta koskevissa 
neuvotteluissa tekemät työntekijöiden 
oikeuksia koskevat ehdotukset menevät 
pidemmälle kuin EU:n vastaavat ja niissä 
käsitellään keskeisten työnormien lisäksi 
minimipalkkaa sekä työaikaa, työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevia määräyksiä 
sekä siirtotyöntekijöiden syrjinnän 
kieltoa; kehottaa komissiota vastaamaan 
myönteisellä tavalla Kanadan 
lähestymistapaan;

Or. en
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Tarkistus 60
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ne 27 yleissopimusta, 
joiden ratifiointia GSP+-järjestelmän 
soveltaminen edellyttää, edustavat 
ainutlaatuista kokoelmaa ihmisoikeuksia, 
työoikeutta, kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevia yleissopimuksia; 
korostaa, että tähän asti GSP+-
järjestelmällä on ollut näkyvä myönteinen 
vaikutus näiden yleissopimusten 
ratifiointiin mutta ei niinkään niiden 
täytäntöönpanoon, ja toivoo näin ollen, että 
painotetaan enemmän 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
parantamaan täytäntöönpanovalmiuksia;

17. katsoo, että ne 27 yleissopimusta, 
joiden ratifiointia GSP+-järjestelmän 
soveltaminen edellyttää, edustavat 
ainutlaatuista kokoelmaa ihmisoikeuksia, 
työoikeutta, kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevia yleissopimuksia; 
korostaa, että tähän asti GSP+-
järjestelmällä on ollut näkyvä myönteinen 
vaikutus näiden yleissopimusten 
ratifiointiin mutta ei niinkään niiden 
täytäntöönpanoon, ja toivoo näin ollen, että 
painotetaan enemmän 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
parantamaan täytäntöönpanovalmiuksia; 
katsoo lisäksi, että GSP+-järjestelmän 
uskottavuuden varmistamiseksi komission 
on suoritettava säännöllisesti tutkimuksia 
ja tarvittaessa poistettava etuisuuskohtelu, 
jos yhtenäiset havainnot osoittavat, että 
jotkut valtiot eivät sovella 27 
yleissopimusta;

Or. fr

Tarkistus 61
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että ne 27 yleissopimusta, 
joiden ratifiointia GSP+-järjestelmän 
soveltaminen edellyttää, edustavat 
ainutlaatuista kokoelmaa ihmisoikeuksia, 
työoikeutta, kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevia yleissopimuksia; 

17. katsoo, että ne 27 yleissopimusta, 
joiden ratifiointia ja tehokasta 
täytäntöönpanoa GSP+-järjestelmän 
soveltaminen edellyttää, edustavat 
ainutlaatuista kokoelmaa ihmisoikeus-, 
työoikeus- ja ympäristönormeja ja hyvän 
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korostaa, että tähän asti GSP+-
järjestelmällä on ollut näkyvä myönteinen 
vaikutus näiden yleissopimusten 
ratifiointiin mutta ei niinkään niiden 
täytäntöönpanoon, ja toivoo näin ollen, että 
painotetaan enemmän 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
parantamaan täytäntöönpanovalmiuksia;

hallinnon normeja koskevia 
yleissopimuksia; korostaa, että tähän asti 
GSP+-järjestelmällä on ollut näkyvä 
myönteinen vaikutus näiden 
yleissopimusten ratifiointiin mutta ei 
niinkään niiden täytäntöönpanoon, ja 
toivoo näin ollen, että painotetaan 
enemmän liitännäistoimenpiteitä, joilla 
pyritään parantamaan 
täytäntöönpanovalmiuksia;

Or. en

Tarkistus 62
Kader Arif

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota 
GSP+-järjestelmän tarkistamisen 
yhteydessä mukauttamaan kriteerejä, 
joiden perusteella järjestelmää voidaan 
hyödyntää, jotta varmistetaan, että se 
todellakin hyödyttää vähiten kehittyneitä 
maita, sekä laatimaan vertailukohtia, 
mekanismeja ja avoimia kriteerejä 
etuuksien myöntämiseksi ja niiden 
peruuttamiseksi järjestelmän puitteissa; 
pyytää ottamaan Euroopan parlamentin 
täysin mukaan koko prosessiin;

19. kehottaa komissiota GSP-järjestelmän
tarkistamisen yhteydessä 
yksinkertaistamaan alkuperäsääntöjä, 
jotta "kaikki paitsi aseet" -aloitteen ja 
GSP+-järjestelmän edunsaajavaltiot 
hyötyvät mahdollisimman paljon heille 
myönnetystä etuisuuskohtelusta; pyytää 
ottamaan Euroopan parlamentin täysin 
mukaan koko prosessiin erityisesti kun on 
kyse neuvoston ehdotuksesta 
edunsaajamaiden luetteloksi, tutkimusten 
käynnistämisestä tai GSP+-järjestelmän 
väliaikaisesta keskeyttämisestä;

Or. fr

Tarkistus 63
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota 
GSP+-järjestelmän tarkistamisen 
yhteydessä mukauttamaan kriteerejä, 
joiden perusteella järjestelmää voidaan 
hyödyntää, jotta varmistetaan, että se 
todellakin hyödyttää vähiten kehittyneitä
maita, sekä laatimaan vertailukohtia, 
mekanismeja ja avoimia kriteerejä 
etuuksien myöntämiseksi ja niiden 
peruuttamiseksi järjestelmän puitteissa; 
pyytää ottamaan Euroopan parlamentin 
täysin mukaan koko prosessiin;

19. kehottaa komissiota GSP-järjestelmän
tarkistamisen yhteydessä mukauttamaan 
kriteerejä, joiden perusteella järjestelmää 
voidaan hyödyntää, jotta varmistetaan, että 
se todellakin hyödyttää maita, jotka sitä 
eniten tarvitsevat, sekä laatimaan 
vertailukohtia, mekanismeja ja avoimia 
kriteerejä etuuksien myöntämiseksi ja 
niiden peruuttamiseksi järjestelmän 
puitteissa; pyytää ottamaan Euroopan 
parlamentin täysin mukaan koko 
prosessiin;

Or. fr

Tarkistus 64
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota huolehtimaan 
yhteisten investointipuitteiden laatimisen 
yhteydessä ihmisoikeuskriteereiden 
ottamisesta huomioon, mukaan luettuina 
sijoittautumisvaltion sääntelyalue, selkeä 
vastuuvelvollisuus ja monikansallisiin 
yhtiöihin sovellettavien säädösten 
määritteleminen; kehottaa komissiota 
seulomaan tekemiensä sopimusten 
kauppaa koskeviin lukuihin sisältyvät 
nykyiset määräykset voidakseen tarkistaa 
määräyksiä, joilla kannustetaan 
investointeja, joilla on ihmisoikeuksia 
sekä sosiaali- ja ympäristönormeja 
heikentävä vaikutus;

Or. en
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