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23.5.2018 A8-0166/1 

Tarkistus  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  M a. katsoo, että kansalaisyhteiskunnan 

ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen 

kauppasopimusten täytäntöönpanoon voi 

lisätä yhteisen kauppapolitiikan 

legitimiteettiä ja tehokkuutta; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Tarkistus  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jäsenvaltioita avaamaan 

lopultakin uudelleen sijoittajan ja valtion 

välisen sopimuspohjaisen sovittelun 

avoimuutta koskevaa Mauritiuksen 

yleissopimusta koskevan menettelyn nyt, 

kun unionin tuomioistuin on selventänyt 

toimivaltakysymyksiä, ja kehottaa 

komissiota kaksinkertaistamaan tätä 

koskevat ponnistelunsa; vaatii myös, että 

siirtymäjärjestelyistä annettua asetusta, jota 

sovelletaan jäsenvaltioiden tekemiin 

kahdenvälisiin investointisopimuksiin, 

tarkistetaan jo ennen vuotta 2020; 

15. kehottaa jäsenvaltioita avaamaan 

lopultakin uudelleen sijoittajan ja valtion 

välisen sopimuspohjaisen sovittelun 

avoimuutta koskevaa Mauritiuksen 

yleissopimusta koskevan menettelyn nyt, 

kun unionin tuomioistuin on selventänyt 

toimivaltakysymyksiä, ja kehottaa 

komissiota kaksinkertaistamaan tätä 

koskevat ponnistelunsa; vaatii myös, että 

siirtymäjärjestelyistä annettua asetusta, jota 

sovelletaan jäsenvaltioiden tekemiin 

kahdenvälisiin investointisopimuksiin, 

tarkistetaan jo ennen vuotta 2020; kehottaa 

liittämään tarkistukseen 

lainsäädäntöehdotuksen, jolla poistetaan 

asetuksesta luku, jonka mukaisesti 

jäsenvaltiot voivat neuvotella ja 

allekirjoittaa kolmansien maiden kanssa 

omia kahdenvälisiä investointisopimuksia 

ja siten kiertää yksityisiä 

välimiestuomioistuimia pidemmälle 

menevää nykyaikaista, tasapainoista 

sijoitussuojaa koskevat vaatimukset; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Tarkistus  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. kehottaa uudelleen unionia 

etsimään sopivia ja tehokkaita ratkaisuja, 

jotta koko tuotantoketjussa voidaan ottaa 

käyttöön avoin ja toimiva ”sosiaalisen ja 

ympäristöllisen jäljitettävyyden” 

merkintäjärjestelmä kaupan teknisiä esteitä 

koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti, 

ja samalla edistämään samansuuntaisia 

toimia kansainvälisesti; 

60. kehottaa uudelleen unionia 

etsimään sopivia ja tehokkaita ratkaisuja, 

jotta koko tuotantoketjussa voidaan ottaa 

käyttöön avoin, toimiva ja pakollinen 

”sosiaalisen ja ympäristöllisen 

jäljitettävyyden” merkintäjärjestelmä 

kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n 

sopimuksen mukaisesti, ja samalla 

edistämään samansuuntaisia toimia 

kansainvälisesti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Tarkistus  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

laatimaan kauppapolitiikkaa ja kaikkia 

kauppasopimuksia koskevan 

viestintästrategian, jotta tiedonvälitystä 

voidaan parantaa ja muokata kunkin 

toimijan mukaan, jotta toimijat voivat 

hyödyntää sopimuksia; pyytää komissiota 

ja jäsenvaltioita laatimaan toimia, joilla 

lisätään talouden toimijoiden tietoa 

tehdyistä sopimuksista, ja käymään 

säännöllistä vuoropuhelua ammattiliittojen, 

yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa; 

62. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

laatimaan kauppapolitiikkaa ja kaikkia 

kauppasopimuksia koskevan 

viestintästrategian, jotta tiedonvälitystä 

voidaan parantaa ja muokata kunkin 

toimijan mukaan, jotta toimijat voivat 

hyödyntää sopimuksia; painottaa, että 

tällaisessa strategiassa on puututtava 

tiedon saatavuuteen ennen 

kauppaneuvotteluja ja niiden aikana, ja 

kehottaa uudelleen komissiota 

järjestämään laajoja kuulemisia 

kansalaisyhteiskunnan ja 

työmarkkinaosapuolten kanssa ja 

julkaisemaan kestävään kehityksen 

kohdistuvien vaikutusten arvioinnit 

ajoissa; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

laatimaan toimia, joilla lisätään talouden 

toimijoiden tietoa tehdyistä sopimuksista, 

ja käymään säännöllistä vuoropuhelua 

ammattiliittojen, yritysten ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa; 

Or. en 

 

 


