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2.9.2015 A8-0238/10 

Tarkistus  10 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 

GUE/NGL-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 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että EU on sitoutunut 

edistämään vapaata, oikeudenmukaista ja 

avointa kauppaa, joka on tasapainoista ja 

hyödyttää kaikkia; toteaa, että WTO 

muodostaa luonnolliset puitteet näiden 

periaatteiden jatkamiselle ja 

vahvistamiselle; 

E. toteaa, että EU:n olisi edistettävä 

oikeudenmukaista kauppaa sekä kansojen 

välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä 

kunnioitusta; katsoo, että 

kauppasuhteiden olisi oltava tasapainoisia 

ja hyödytettävä kaikkia; toteaa, että 

WTO:n olisi oltava osa monenkeskisiä 

puitteita näiden periaatteiden 

vahvistamiselle; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/11 

Tarkistus  11 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 

GUE/NGL-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. panee merkille tulokset 

joulukuussa 2013 pidetystä yhdeksännestä 

WTO:n ministerikokouksesta, jossa 160 

WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan 

helpottamista koskevasta sopimuksesta; 

pitää valitettavana, että Balissa pidetyssä 

ministerikokouksessa ei puututtu 

tarpeeseen tarkistaa Dohan kierroksen 

asiasisältöä sisällyttämällä siihen muun 

muassa sellaisia huolenaiheita kuin 

ilmastonmuutos ja työllisyys sekä erot 

rikkaiden ja köyhien maiden välillä ja 

rikkaiden ja köyhien väliset erot kyseisten 

maiden sisällä; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/12 

Tarkistus  12 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-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:n olisi puolustettava 

Dohan kehitysohjelman mukaisten 

neuvottelujen aidosti tasapainoisia ja 

myönteisiä tuloksia, jotta voidaan 

vähentää eroja rikkaiden ja köyhien 

maiden välillä ja samalla varmistaa 

talouksien monimuotoisuuden 

säilyminen, säilyttää ja luoda 

ihmisarvoisia työpaikkoja sekä turvata 

sosiaaliset oikeudet ja suojella ympäristöä 

ja kulttuurin monimuotoisuutta; pitää 

valitettavana, ettei kaupan helpottamista 

koskevaan sopimukseen sisälly 

määräyksiä oikeudenmukaisen kaupan 

edistämisestä; kehottaa komissiota 

asettamaan oikeudenmukaisen kaupan 

korkealle sijalle Nairobissa järjestettävän 

ministerikokouksen asialistalla Euroopan 

unionista tehtyyn sopimukseen 

perustuvien velvoitteidensa mukaisesti; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/13 

Tarkistus  13 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-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. on tietoinen hyödyistä, joita tämän 

sopimuksen täytäntöönpano tuo EU:n ja 

muiden kehittyneiden maiden viejille ja 

erityisesti yrityksille; panee merkille, että 

Maailmanpankin analyysissä enin osa 

voitoista kytkeytyy onnistuneeseen 

satamien rakentamiseen ja muihin 

laajoihin, vientiä edistäviin 

infrastruktuurihankkeisiin, koska ne 

antavat EU:n yrityksille mahdollisuuden 

päästä uusille markkinoille sekä 

parantavat niiden kilpailukykyä 

vähentämällä byrokratiaa ja siihen liittyviä 

kustannuksia; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/14 

Tarkistus  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 

GUE/NGL-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 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa kaikkia WTO:n jäseniä 

pyrkimään viipymättä löytämään 

ratkaisun Balin paketin 

täytäntöönpanoon kaikilta osin, mukaan 

luettuna kauppaa vääristävien tukien 

vähentäminen, jotta Dohan 

kehitysohjelma voidaan saattaa 

päätökseen ennen kymmenennen 

ministerikokouksen järjestämistä; 

5. kehottaa kaikkia WTO:n jäseniä ja 

komissiota puolustamaan WTO:n 

jäsenten oikeutta toteuttaa sääntelyä 

väestönsä elintarviketurvan 

varmistamiseksi; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/15 

Tarkistus  15 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná,  

GUE/NGL-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 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. on tietoinen siitä, että Yhdysvalloilla, 

kuten myös Euroopan yhteisöllä, oli 

vuosien ajan käytössä ohjelmia, joiden 

puitteissa niiden viljelijöiltä ostettiin 

tuotteita kiinteillä hinnoilla, ja toteaa, että 

kyseiset ohjelmat osoittautuivat 

elintarviketurvasta huolehtimisen ja 

maatalousalan vahvistamisen kannalta 

olennaisen tärkeiksi; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/16 

Tarkistus  16 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná,  

GUE/NGL-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 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kannattaa täysimääräisesti EU:n 

aloitetta kohdistaa 400 miljoonaa euroa 

viiden vuoden aikana kauppaa helpottavien 

uudistusten tukemiseen ja sellaisiin 

hankkeisiin kuin kehitysmaiden ja vähiten 

kehittyneiden maiden tullijärjestelmien 

parantamiseen; muistuttaa, että tämä 

rahoitus, josta suurin osa otetaan 

alueellisten RIP-ohjelmien alueellisen 

taloudellisen integraation määrärahoista, 

on osa paljon laajempaa unionin kauppaa 

tukevan avun aloitetta (3,5 miljardia 

euroa unionin tukea vuonna 2013), ja 

pyytää, että Euroopan parlamentille ja 

jäsenvaltioille annetaan tältä osin 

säännöllisesti tietoa; 

10. vaatii, että EU:n aloitetta 400 

miljoonan euron kohdistamisesta viiden 

vuoden aikana kauppaa helpottavien 

uudistusten tukemiseen ja sellaisiin 

hankkeisiin kuin kehitysmaiden ja vähiten 

kehittyneiden maiden tullijärjestelmien 

parantamiseen ei rahoiteta 

kehitysyhteistyöhön liittyvistä 

budjettikohdista, ja pyytää, että Euroopan 

parlamentille ja jäsenvaltioille annetaan 

tältä osin säännöllisesti tietoa; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/17 

Tarkistus  17 

Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Martina Michels 

GUE/NGL-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 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. muistuttaa, että EU on perustanut 

Euroopan globalisaatiorahaston 

globalisaatiosta työntekijöille aiheutuvien 

kielteisten vaikutusten lieventämiseksi ja 

Yhdysvaltain presidentti puolestaan on 

ehdottanut vastaavanlaisen välineen 

luomista Trade Adjustment Assistance -

tukiohjelmaan globalisoituneesta 

kaupankäynnistä yhdysvaltalaisille 

työntekijöille aiheutuvien vaikutusten 

kompensoimiseksi; korostaa, että vaikka 

nämä välineet eivät ole riittäviä EU:n ja 

Yhdysvaltojen työntekijöiden kannalta, 

useimmissa kaupan helpottamista 

koskevan sopimuksen 

allekirjoittajamaissa työntekijöillä ei ole 

turvanaan tällaista rahastoa; 

Or. en 

 

 

 


