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2.9.2015 A8-0238/1 

Tarkistus  1 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 

pidettyyn yhdeksänteen WTO:n 

ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n 

jäsentä kävi neuvotteluja kaupan 

helpottamista koskevasta sopimuksesta; 

katsoo, että kaupan helpottamista koskeva 

sopimus on tärkeä virstanpylväs, koska se 

on ensimmäinen monenkeskinen sopimus, 

joka on tehty sen jälkeen, kun WTO 

perustettiin vuonna 1995, ja se luo mallin 

tullin nykyaikaistamiselle WTO:n 161 

jäsenen keskuudessa; 

1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 

pidettyyn yhdeksänteen WTO:n 

ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n 

jäsentä kävi neuvotteluja kaupan 

helpottamista koskevasta sopimuksesta; 

katsoo, että kaupan helpottamista koskeva 

sopimus on tärkeä virstanpylväs, koska se 

on ensimmäinen monenkeskinen sopimus, 

joka on tehty sen jälkeen, kun WTO 

perustettiin vuonna 1995; antaa 

tunnustuksen kehitysmaiden 

halukkuudelle edistää Dohan 

kehitysohjelman tätä osaa, joka hyödyttää 

etupäässä teollistuneita maita; kehottaa 

EU:ta tukemaan Dohan kehitysohjelman 

täytäntöönpanossa voimakkaammin 

sellaisia aiheita, joihin liittyy 

kehitysmaiden kannalta huomattavia 

intressejä, jotta kierrokselle olisi helpompi 

saada aikaan tasapainoinen lopputulos; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/2 

Tarkistus  2 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  

2. korostaa, että EU kannattaa edelleen, 

että kaikki WTO:n jäsenet panevat 

täysimääräisesti ja tarkasti täytäntöön Balin 

paketin päätökset, mikä mahdollistaisi sen, 

että huomio voidaan suunnata Dohan 

kehitysohjelman mukaisten neuvottelujen 

onnistuneeseen päätökseen saattamiseen; 

2. korostaa, että EU kannattaa edelleen, 

että kaikki WTO:n jäsenet panevat 

täysimääräisesti ja tarkasti täytäntöön Balin 

paketin päätökset, mikä mahdollistaisi sen, 

että huomio voidaan suunnata Dohan 

kehitysohjelman mukaisten neuvottelujen 

onnistuneeseen päätökseen saattamiseen; 

kiinnittää huomion julkista varastointia 

elintarvikkeiden saatavuuden 

turvaamiseksi koskevan Balin päätöksen 

väliaikaiseen luonteeseen; kehottaa EU:ta 

tukemaan sellaista pysyvää ratkaisua, 

jossa otetaan riittävällä tavalla huomioon 

siihen, miksi kehitysmaat pyytävät 

elintarviketurvatoimenpiteiden jättämistä 

WTO:n sääntöjen ulkopuolelle; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/3 

Tarkistus  3 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. panee merkille hyödyt, joita tämän 

sopimuksen täytäntöönpano tuo 

kehitysmaille, kun se auttaa luomaan 

suotuisamman liiketoimintaympäristön 

erityisesti pk-yrityksille; korostaa 

erityisesti, että sopimuksen pitäisi vähentää 

markkinoille pääsyn edellytyksiin liittyvää 

epävarmuutta ja kaupan kustannuksia 

12,5–17,5 prosenttia (esimerkiksi 

OECD:n tekemien arvioiden mukaan), jos 

se pannaan täysin täytäntöön, jolloin 

kuluttajien saatavilla on suurempi ja 

edullisempi tuotevalikoima ja yritykset 

saavat mahdollisuuden päästä uusille 

markkinoille ja parantaa kilpailukykyään 

lisäämällä tehokkuutta ja vähentämällä 

tarpeetonta byrokratiaa ja siihen liittyviä 

kustannuksia;  

3. panee merkille hyödyt, joita tämän 

sopimuksen täytäntöönpano tuo erityisesti 

viejille; korostaa erityisesti, että 

sopimuksen pitäisi vähentää kaupan 

kustannuksiin liittyvää epävarmuutta, 

minkä ansiosta yritykset pystyvät 

parantamaan kilpailukykyään 

vähentämällä byrokratiaa ja siihen liittyviä 

kustannuksia;  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/4 

Tarkistus  4 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa tämän sopimuksen merkitystä 

kehityksen kannalta ottaen huomioon, että 

sovellettavan erityis- ja erilliskohtelun 

nojalla kehitysmaat ja vähiten kehittyneet 

maat voivat päättää, milloin eri määräykset 

pannaan täytäntöön ja mitkä niistä 

edellyttävät teknistä tukea; 

6. korostaa kaupan helpottamista 

koskevan sopimuksen merkitystä 

kehityksen kannalta ottaen huomioon, että 

täytäntöönpanovaiheeseen sovelletaan 

ensimmäistä kertaa WTO:n erityis- ja 

erilliskohtelun periaatetta, jonka nojalla 

kehitysmaat ja vähiten kehittyneet maat 

voivat päättää, milloin eri määräykset 

pannaan täytäntöön ja mitkä niistä 

edellyttävät teknistä tukea; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/5 

Tarkistus  5 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. toteaa, ettei kaupan helpottamista 

koskeva sopimus vaikuta miltään osin 

WTO:n jäsenten oikeuteen periä 

vientiveroja legitiimejä kehitystoimia 

varten; korostaa, että kaupan 

helpottamista koskevan sopimuksen 

täytäntöönpanossa on noudatettava tätä 

oikeutta ja että sopimuksen 2 ja 6 artiklan 

mukaisia julkisen kuulemisen 

vaatimuksia ei saa väärinkäyttää tämän 

oikeuden vesittämiseksi; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/6 

Tarkistus  6 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että jotkin sopimuksen alaiset, 

erityisesti avoimuuteen sekä tullimaksujen 

automaattiseen kirjaukseen ja maksamiseen 

liittyvät vaatimukset voivat olla tehokas 

keino torjua korruptiota maiden rajoilla; 

kehottaa parempaan tulliviranomaisten 

väliseen yhteistyöhön, ja korostaa, että 

suurempi avoimuus johtaa parempaan 

turvallisuuteen ja muodostaa voimakkaan 

kannusteen kaupankäynnin lisäämiselle 

sen lisäksi, että sillä taataan tehokkaampi 

tullivalvonta;  

9. korostaa, että joitakin sopimuksen 

alaisia, erityisesti avoimuuteen sekä 

tullimaksujen automaattiseen kirjaukseen 

ja maksamiseen liittyviä vaatimuksia olisi 

sovellettava tehokkaana keinona käsitellä 

korruptiota maiden rajoilla; katsoo, että 

rajoilla esiintyvän korruption torjuminen 

on yksi sopimuksen tärkeimmistä 

tavoitteista; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/7 

Tarkistus  7 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. suosittelee, että kansainväliset järjestöt 

sekä kehitysmaiden ja vähiten 

kehittyneiden maiden kumppanit tekevät 

tiivistä yhteistyötä luokkaan C sisältyvien 

määräysten täytäntöönpanossa, jotta ne 

voidaan panna täytäntöön 

mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa; 

15. suosittelee, että kansainväliset järjestöt 

sekä kehitysmaiden ja vähiten 

kehittyneiden maiden kumppanit tekevät 

tiivistä yhteistyötä luokkaan C sisältyvien 

määräysten täytäntöönpanossa, jotta 

saadaan aikaan asianmukainen 

toteuttamisaikataulu; 

Or. en 



 

AM\1071389EN.doc  PE565.789v01-00 

FI United in diversity FI 

 

2.9.2015 A8-0238/8 

Tarkistus  8 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. on tietoinen siitä, että kehittyneiden 

maiden ja kehitysmaiden rajamenettelyiden 

välillä on edelleenkin suuria eroja ja että 

huono infrastruktuuri, tehoton tullihallinto 

ja liiallinen byrokratia hidastavat 

kaupankäyntiä; toteaa, että kaupan 

helpottamista koskevalla sopimuksella ja 

kaupan vapauttamisprosessilla pyritään 

samaan tavoitteeseen eli kaupankäynnin 

kustannusten vähentämiseen sekä viennin 

ja taloudellisen toiminnan edistämiseen; 

16. on tietoinen siitä, että kehittyneiden 

maiden ja kehitysmaiden rajamenettelyiden 

välillä on edelleenkin suuria eroja ja että 

huono infrastruktuuri, tehoton tullihallinto, 

korruptiotapaukset ja liiallinen byrokratia 

hidastavat kaupankäyntiä; toteaa, että 

kaupan helpottamista koskevalla 

sopimuksella ja kaupan 

vapauttamisprosessilla pyritään samaan 

tavoitteeseen eli kaupankäynnin 

kustannusten vähentämiseen taloudellisen 

toiminnan edistämiseksi; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/9 

Tarkistus  9 

Klaus Buchner 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista 

koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) 

2015/2067(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. muistuttaa, että monelle kehitysmaalle 

kaupan helpottaminen on tärkein hyöty 

Dohan kehitysohjelmassa; pitää 

myönteisinä kattavia määräyksiä, jotka 

koskevat kehitysmaiden ja vähiten 

kehittyneiden maiden erityis- ja 

erilliskohtelua; ehdottaa, että uutta 

lähestymistapaa, jossa sitoumusten 

tekeminen ja niiden aikataulutus 

sopeutetaan maiden valmiuksiin, 

pidettäisiin uusien sopimusten 

lähtökohtana; 

17. pitää myönteisinä sopimuksen laajoja 

määräyksiä, jotka koskevat kehittyvien ja 

vähiten kehittyneiden maiden erityis- ja 

erilliskohtelua; ehdottaa, että uutta 

lähestymistapaa, jossa sitoumusten 

tekeminen ja niiden aikataulutus 

sopeutetaan maiden valmiuksiin, 

pidettäisiin vertailukohtana uusille 

sopimuksille; katsoo, että samalla on 

säilytettävä WTO:n menettely, jonka 

mukaan erityis- ja erilliskohtelun 

periaatteita on sovellettava sekä 

ensisijaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 

että niiden toteuttamiseen; 

Or. en 

 

 


