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10.5.2017 A8-0123/3 

Ändringsförslag  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av den 380:e 

rapporten från ILO:s kommitté för 

föreningsfrihet, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Ändringsförslag  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av sin resolution av 

den 25 november 2010 om mänskliga 

rättigheter samt sociala normer och 

miljönormer i internationella handelsavtal1, 

– med beaktande av sin resolution av 

den 25 november 2010 om mänskliga 

rättigheter samt sociala normer och 

miljönormer i internationella handelsavtal1 

och av sin resolution av den 5 juli 2016 

om genomförande av parlamentets 

rekommendationer från 2010 om sociala 

och miljömässiga normer, mänskliga 

rättigheter och företagens ansvar2, 

________________ 

1 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 

_________________ 

1 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 

2 Antagna texter, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 



 

AM\1125599SV.docx  PE603.743v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.5.2017 A8-0123/5 

Ändringsförslag  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Frihandelsavtalet EU-Korea är det 

första av den nya generationens 

frihandelsavtal som EU ingått med en 

asiatisk partner och som förutom 

avskaffande av tullar också innehåller 

bestämmelser om eliminering av icke-

tariffära handelshinder, och skapar därmed 

nya möjligheter till marknadstillträde när 

det gäller tjänster och investeringar 

liksom på områden såsom immaterialrätt, 

offentlig upphandling och 

konkurrenspolitik. Avtalet kommer således 

att fungera som förebild för framtida 

frihandelsavtal. 

D. Frihandelsavtalet EU-Korea är det 

första av den nya generationens 

frihandelsavtal som förutom avskaffande 

av tullar också innehåller bestämmelser om 

eliminering av icke-tariffära handelshinder, 

och skapar därmed nya möjligheter till 

marknadstillträde för stora företag och 

investerare liksom på områden såsom 

immaterialrätt, offentlig upphandling och 

konkurrenspolitik. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Ändringsförslag  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl E – strecksats 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– EU:s underskott i handeln med 

Korea som uppgick till 7,6 miljarder euro 

under tolvmånadersperioden innan 

frihandelsavtalets började gälla 

omvandlades till ett handelsöverskott på 

2,5 miljarder euro under frihandelsavtalets 

femte år.  

– EU:s underskott i handeln med 

Korea som uppgick till 7,6 miljarder euro 

under tolvmånadersperioden innan 

frihandelsavtalets började gälla 

omvandlades till ett handelsöverskott på 

2,5 miljarder euro under frihandelsavtalets 

femte år, vilket visar att detta avtal är 

skadligt för vår koreanska partners 

ekonomiska utveckling. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Ändringsförslag  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl E – strecksats 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Arbetet är i gång i kommittén för 

handel och hållbar utveckling, som är ett 

specialorgan för genomförandet av kapitlet 

om handel och hållbar utveckling i avtalet 

mellan EU och Korea. 

– Arbetet är formellt sett i gång i 

kommittén för handel och hållbar 

utveckling, som är ett specialorgan för 

genomförandet av kapitlet om handel och 

hållbar utveckling i avtalet mellan EU och 

Korea, men har inte åstadkommit några 

förbättringar för den allvarliga 

situationen för fackföreningsföreträdare i 
Korea. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Ändringsförslag  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet kritiserar 

skarpt att Koreas regering under 2016 

skärpte sina åtgärder mot 

fackföreningsrörelsen. Ordföranden för 

den koreanska 

fackföreningskonfederationen (KCTU), 

Han Sang-gyun, dömdes till fem års 

fängelse för sitt deltagande i strejker och 

demonstrationer under 2015 i protest mot 

regeringens politik som syftade till att 

upphäva kollektivavtal och avsevärt 

försämra arbetsrätten. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Ändringsförslag  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet är mycket 

oroat över den senaste tidens våldsamma 

repressalier mot fackföreningsföreträdare 

i Republiken Korea och befarar att detta 

kan utgöra en överträdelse av artikel 

13.7.2 i avtalet. Kommissionen uppmanas 

att inleda samråd med de koreanska 

myndigheterna om 

människorättskränkningarna, såsom 

föreningsfriheten och en i praktiken 

erkänd rätt till kollektivförhandlingar. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Ändringsförslag  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet gläder sig åt att 

avtalet lett till en betydande ökning av 

handelsutbytet mellan EU och Korea. 

Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att fortsätta att undersöka 

konsekvenserna och de direkta effekterna 

av avtalet på konsumentskyddet, företagare 

och den europeiska ekonomin och att på ett 

effektivare sätt informera allmänheten om 

dessa effekter. 

2. Europaparlamentet noterar att det 

skett en betydande ökning av 

handelsutbytet mellan EU och Korea under 

de senaste 5 åren, vilket delvis beror på 

avtalet och delvis på deprecieringen av 

euron. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att fortsätta att 

undersöka konsekvenserna och de direkta 

effekterna av avtalet på konsumentskyddet, 

jobb och kvalitetsjobb, 

arbetstagarrättigheter och mänskliga 

rättigheter, miljön, företagare och den 

europeiska ekonomin och att på ett 

effektivare sätt informera allmänheten om 

dessa effekter. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Ändringsförslag  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet 

uppmärksammar att frihandelsavtalet 

mellan EU och Korea, liksom andra avtal 

om frihandel, tjänster och investeringar, 

bidrar positivt till den 

samhällsekonomiska utvecklingen för 

båda avtalsparter, till ekonomisk 

integration och hållbar utveckling och till 

ett närmande mellan stater och 

medborgare. 

utgår 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Ändringsförslag  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet noterar det 

arbete som utförts av forumet för 

civilsamhället och de interna rådgivande 

grupper som inrättats i enlighet med 

bestämmelserna i kapitalet om handel och 

hållbar utveckling, som är en central del av 

hela det paket som frihandelsavtalet utgör. 

Parlamentet påminner om att båda parter 

enligt artikel 13.4 i avtalet har åtagit sig att 

respektera, främja och i sina lagar och 

förfaranden tillämpa principerna enligt sina 

skyldigheter som följer av medlemskap i 

ILO och ILO:s förklaring om 

grundläggande principer och rättigheter i 

arbetslivet, särskilt om föreningsfrihet och 

rätt till kollektivförhandlingar. Parlamentet 

betonar dock att de framsteg som Korea 

gjort när det gäller uppfyllandet av de mål 

som fastställs i kapitlet om handel och 

hållbar utveckling inte är tillfredsställande 

och att det fortfarande finns fall av 

kränkningar av föreningsfriheten, bland 

annat oroande exempel på ett fängelsestraff 

för fackföreningsledare, och inblandning i 

förhandlingarna, vilka bör omfattas av 

förhandlingsparternas självständighet. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

kommissionen att inleda formella samråd 

5. Europaparlamentet noterar det 

arbete som utförts av forumet för 

civilsamhället och de interna rådgivande 

grupper som inrättats i enlighet med 

bestämmelserna i kapitalet om handel och 

hållbar utveckling, som är en central del av 

hela det paket som frihandelsavtalet utgör. 

Parlamentet påminner om att båda parter 

enligt artikel 13.4 i avtalet har åtagit sig att 

respektera, främja och i sina lagar och 

förfaranden tillämpa principerna enligt sina 

skyldigheter som följer av medlemskap i 

ILO och ILO:s förklaring om 

grundläggande principer och rättigheter i 

arbetslivet, särskilt om föreningsfrihet och 

rätt till kollektivförhandlingar. Parlamentet 

betonar dock att de framsteg som Korea 

gjort när det gäller uppfyllandet av de mål 

som fastställs i kapitlet om handel och 

hållbar utveckling inte är tillfredsställande 

och att det fortfarande finns fall av 

kränkningar av föreningsfriheten, bland 

annat oroande exempel på ett fängelsestraff 

för fackföreningsledare, och inblandning i 

förhandlingarna, vilka bör omfattas av 

förhandlingsparternas självständighet. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

kommissionen att inleda formella samråd 
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med den koreanska regeringen i enlighet 

med artikel 13.14 i avtalet och, om sådana 

samråd inte skulle lyckas, uppmanas den 

panel av experter som nämns i samma 

artikel att vidta åtgärder och att fortsätta 

dialogen när det gäller den koreanska 

regeringens underlåtande att fullgöra vissa 

av sina åtaganden, och i synnerhet att göra 

fortsatta och kontinuerliga ansträngningar, 

i enlighet med de skyldigheter som anges i 

avtalet, för att säkerställa att Korea 

ratificerar de grundläggande ILO-

konventioner som landet ännu inte har 

ratificerat. 

med den koreanska regeringen i enlighet 

med artikel 13.14 i avtalet och, om sådana 

samråd inte skulle lyckas, uppmanas den 

panel av experter som nämns i samma 

artikel att vidta åtgärder och att fortsätta 

dialogen när det gäller den koreanska 

regeringens underlåtande att fullgöra vissa 

av sina åtaganden, och i synnerhet att göra 

fortsatta och kontinuerliga ansträngningar, 

i enlighet med de skyldigheter som anges i 

avtalet, för att säkerställa att Korea 

ratificerar de grundläggande ILO-

konventioner som landet ännu inte har 

ratificerat, trots kravet att göra så i 

enlighet med artikel 13.4.3 leden 1-4 i 

avtalet. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Ändringsförslag  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 – led da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 da) Frihandelsavtalets inverkan på 

miljö- och djurskyddet: ökad produktion 

av industriavfall och giftigt avfall, olje- 

och tungmetallföroreningar i havet, ökade 

koldioxidutsläpp till följd av ökad 

transport och handel med högpresterande 

bilar i synnerhet. 

Or. en 



 

AM\1125599SV.docx  PE603.743v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.5.2017 A8-0123/14 

Ändringsförslag  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar att det 

nyligen förekommit fall där nya icke-

tariffära handelshinder skapats, såsom 

tekniska normer för maskiner, utrustning 

eller fordon som tidigare inte förekom. 

Parlamentet betonar att en särskilt 

oacceptabel företeelse är tillbakadragandet 

på omotiverade grunder av det generella 

typgodkännandet för fordonstyper från 

olika europeiska biltillverkare. 

Kommissionen uppmanas att inleda i 

bilaterala samtal i syfte att undanröja 

denna negativa företeelse. 

8. Europaparlamentet noterar att det 

nyligen förekommit fall där nya icke-

tariffära handelshinder skapats, såsom 

tekniska normer för maskiner, utrustning 

eller fordon som tidigare inte förekom. 

Parlamentet betonar att en särskilt 

oacceptabel företeelse är tillbakadragandet 

på omotiverade grunder av det generella 

typgodkännandet för fordonstyper från 

olika europeiska biltillverkare. 

Kommissionen uppmanas att inleda i 

bilaterala samtal i syfte att undanröja 

handelshinder som objektivt sett är 

meningslösa men att avstå från att 

ifrågasätta reglering som är viktig för 

hälsa och miljö. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Ändringsförslag  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet påpekar att 

många små och medelstora företag inte 

känner till de möjligheter som avtalet 

medför. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen och EU:s medlemsstater att 

i synnerhet undersöka små och medelstora 

företags nyttjande av förmånstullarna och 

att vidta effektiva åtgärder för att upplysa 

dessa företag om de möjligheter som 

avtalet har skapat. 

9. Europaparlamentet påpekar att 

många små och medelstora företag inte 

haft några fördelar av avtalet såsom 

aviserats. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen och EU:s medlemsstater att 

i synnerhet undersöka orsakerna till detta.  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Ändringsförslag  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

2015/2059(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet stöder en 

ytterligare fördjupning av handels- och 

investeringsförbindelserna mellan EU och 

Korea, i synnerhet avtalets 

investeringskapitel. Parlamentet förväntar 

sig att svårigheterna i fråga om kapitlet om 

handel och hållbar utveckling ska lösas 

innan förhandlingarna om 

investeringskapitlet inleds. Parlamentet 

stöder avtalsparternas engagemang för 

ytterligare ekonomisk tillväxt och hållbar 

utveckling till förmån för EU:s och Koreas 

medborgare. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och Republiken Koreas 

regering att inte använda den gamla 

metoden om tvistlösning mellan 

investerare och stat i eventuella 

förhandlingar om ett kapitel om 

investeringar, utan att istället bygga på ett 

nytt system med investeringsdomstolar 
som föreslagits av kommissionen, och 

uppmanar kommissionen att på lång sikt 

utveckla ett multilateralt system med 

investeringsdomstolar som skulle kunna 

ersätta alla tvistlösningsmekanismer i 

samband med investeringar i nuvarande 

och framtida frihandelsavtal. 

10. Europaparlamentet förväntar sig att 

svårigheterna i fråga om kapitlet om handel 

och hållbar utveckling ska lösas innan 

förhandlingarna om en fördjupning av 

avtalet. Parlamentet stöder avtalsparternas 

engagemang för ytterligare ekonomisk 

tillväxt och hållbar utveckling till förmån 

för EU:s och Koreas medborgare. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

Republiken Koreas regering att inte 

använda några metoder om tvistlösning 

mellan investerare och stat i eventuella 

förhandlingar om ett kapitel om 

investeringar, utan att hålla sig till den 

existerande mellanstatliga mekanismen 
som visat sig vara tillräcklig. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar vikten 

av att ytterligare förstärka det 

internationella samarbetet inom den 

multilaterala, plurilaterala och regionala 

internationella ramen, inom WTO, 

exempelvis när det gäller förhandlingarna 

om avtalet om miljöanpassade varor (EGA) 

och avtalet om handel med tjänster 

(TiSA). 

11. Europaparlamentet betonar vikten 

av att ytterligare förstärka det 

internationella samarbetet inom den 

multilaterala, plurilaterala och regionala 

internationella ramen, inom WTO och 

andra internationella institutioner såsom 

ILO och FN:s råd för mänskliga 

rättigheter, exempelvis när det gäller 

förhandlingarna om avtalet om 

miljöanpassade varor (EGA) och det 

internationella fördraget om 

transnationella företag och mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 

 

 


