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23.5.2018 A8-0166/5 

Tarkistus  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. tietää, että kasvavat sosiaaliset erot 

ovat saanet kansalaiset epäileväisiksi ja 

tyytymättömiksi sen suhteen, miten 

unionin kansainvälinen kauppapolitiikka 

vaikuttaa heidän päivittäiseen elämäänsä; 

kehottaa suuntaamaan unionin 

kansainvälisen kauppapolitiikan 

uudelleen siten, että siinä otetaan 

paremmin huomioon tarve edistää 

työpaikkojen ja sosiaalisten oikeuksien 

parempaa suojelua ja vaurauden 

jakautumista kansalaisten kesken EU:ssa 

sekä EU:n ja kumppaneina olevien 

kolmansien maiden välillä sekä tarve 

myötävaikuttaa rakentavalla tavalla 

kestävää kehitystä koskevan YK:n Agenda 

2030 -toimintaohjelman 

täytäntöönpanoon; kehottaa kaikkia 

unionin jäsenvaltioita toteuttamaan 

sopivia ja kunnianhimoisia toimia 

täyttääkseen velvoitteensa vastata 

määrätietoisesti tavoitteeseen nro 17 sekä 

vaikuttaakseen muiden tavoitteiden 

saavuttamista koskeviin strategioihin, ja 

toteaa, että tavoitteet ulottuvat köyhyyden 

voittamisesta kestävään kulutukseen ja 

tuotantoon sekä teollisuuden 

kehittämiseen, innovointiin ja 

infrastruktuuriin, maaseudun 

kehittämiseen ja ympäristöhaasteisiin, 
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muun muassa ilmastonmuutokseen, 

vastaamiseen; kehottaa lujittamaan 

julkisia palveluja ja ottamaan tässä 

yhteydessä huomioon kansanterveyden 

ennalta varautumisen periaatetta 

noudattaen sekä kunnioittamaan 

kulttuurista monimuotoisuutta ja 

ihmisarvoa, myös muuttajien kulttuuria ja 

ihmisarvoa, tukemaan rauhaa ja 

kansainvälistä oikeutta, sulkemaan 

ekstraterritoriaaliset toimenpiteet 

ulkopuolelle ja lujittamaan vuoropuhelua 

ja neuvotteluja monenvälisellä ja 

kansainvälisellä tasolla; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Tarkistus  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. panee merkille, että Aasian 

taloudellinen painoarvo on kasvanut 

samalla kun Yhdysvallat on asteittain 

vetäytynyt kaupparintamalla, ja panee 

merkille tästä kansainväliselle kaupalle 

aiheutuvan epävarmuuden ja 
kansainvälistä kauppapolitiikkaa koskevan 

kritiikin kotimaassa sekä reilun kaupan 

kysynnän; pyytää komissiota 

muokkaamaan kauppapolitiikkaansa, jotta 

sillä voidaan vastata tähän kehitykseen, ja 

toimimaan reagoivammin ja 

vastuullisemmin sekä laatimaan samalla 

pidemmän aikavälin strategian, jossa 

otetaan huomioon nämä muutokset 

kansainvälisessä toimintaympäristössä; 

painottaa, että muuttuvassa globaalissa 

toimintaympäristössä EU:n tehtävä 

arvoihin perustuvan kauppaohjelman 

edistäjänä on yhä tärkeämpi 

eurooppalaisille; 

2. panee merkille useiden Aasian 

maiden, esimerkiksi Kiinan ja Intian, 

kasvavan taloudellisen vahvuuden ja 

vaikutusvallan maailmantaloudessa sekä 

Afrikan ja Latinalaisen Amerikan 

kehityksen kasvavan merkityksen, mikä 

tekee niistä tärkeitä toimijoita 

globaalistuneessa maailmassa sekä 

maailman hyvinvoinnin, rauhan ja 

vakauden kannalta; panee merkille myös 

Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon 

muuttuneen strategian, jonka mukaisesti 

se kiristää kolmansia maita ”Amerikka 

ensin” -strategialla uhaten vetäytyä 

asteittain kaupparintamalla ja horjuttaen 

monenvälisiä kaupan rakenteita, myös 

WTO:n järjestelmää ja sen 

riitojenratkaisujärjestelmää, ja tätä kautta 

aiheuttaen epävarmuutta kansainväliselle 

kaupalle, ja panee merkille myös 

kansainvälistä kauppapolitiikkaa koskevan 

kritiikin kotimaassa sekä reilun kaupan 

kysynnän; pyytää komissiota 

muokkaamaan kauppapolitiikkaansa, jotta 

sillä voidaan vastata tähän kehitykseen, ja 

toimimaan reagoivammin ja 

vastuullisemmin sekä laatimaan samalla 

pidemmän aikavälin strategian, jossa 

otetaan huomioon nämä muutokset 
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kansainvälisessä toimintaympäristössä; 

painottaa, että muuttuvassa globaalissa 

toimintaympäristössä EU:n tehtävä 

arvoihin perustuvan kauppaohjelman 

edistäjänä on yhä tärkeämpi 

eurooppalaisille; kehottaa komissiota 

vastustamaan voimakkaasti ja tehokkaasti 

ekstraterritoriaalisia toimenpiteitä, joita 

Yhdysvallat tai muut kumppanit 

mahdollisesti toteuttavat; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Tarkistus  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että palvelujen ja 

erityisesti digitaalisten palvelujen, myös 

tavarakaupan palveluistumisen 

(toimitusmuoto 5), tietovirran ja sähköisen 

kaupankäynnin merkitys lisääntyy 

kansainvälisessä kaupassa; pitää 

välttämättömänä, että näihin aloihin 

liittyviä kansainvälisiä sääntöjä 

vahvistetaan, jotta voidaan tuoda 

konkreettisia hyötyjä kuluttajille, parantaa 

eurooppalaisten yritysten pääsyä 

ulkomaisille markkinoille ja varmistaa 

perusoikeuksien kunnioittaminen 

kaikkialla maailmassa, tietosuoja ja 

yksityisyys mukaan luettuina; huomauttaa, 

että henkilötietojen suojasta ei saa tinkiä 

kauppasopimuksissa, ja katsoo, että 

kansalaisten digitaalisia oikeuksia olisi 

edistettävä kauppasopimuksissa, ja 

palauttaa mieliin aiheesta ”Kohti sähköisen 

kaupankäynnin strategiaa” antamassaan 

päätöslauselmassa ilmaisemansa kannan 

tietosuojaan ja sähköiseen kaupankäyntiin; 

korostaa, että EU:n kauppapolitiikalla 

voidaan edistää huomattavasti digitaalisen 

kuilun kaventamista; kannustaa komissiota 

edistämään sähköistä kaupankäyntiä 

koskevia asioita käynnissä olevissa ja 

tulevissa 

3. korostaa, että palvelujen ja 

erityisesti digitaalisten palvelujen, myös 

tavarakaupan palveluistumisen 

(toimitusmuoto 5), tietovirran ja sähköisen 

kaupankäynnin merkitys lisääntyy 

kansainvälisessä kaupassa; pitää 

välttämättömänä, että näihin aloihin 

liittyviä kansainvälisiä sääntöjä 

vahvistetaan, jotta voidaan tuoda 

konkreettisia hyötyjä kuluttajille, parantaa 

eurooppalaisten yritysten pääsyä 

ulkomaisille markkinoille ja varmistaa 

perusoikeuksien kunnioittaminen 

kaikkialla maailmassa, tietosuoja ja 

yksityisyys mukaan luettuina; huomauttaa, 

että henkilötietojen suojasta ei saa tinkiä 

kauppasopimuksissa, ja katsoo, että 

kansalaisten digitaalisia oikeuksia olisi 

edistettävä kauppasopimuksissa, ja 

palauttaa mieliin aiheesta ”Kohti sähköisen 

kaupankäynnin strategiaa” antamassaan 

päätöslauselmassa ilmaisemansa kannan 

tietosuojaan ja sähköiseen kaupankäyntiin; 

korostaa, että EU:n kauppapolitiikalla 

voidaan edistää huomattavasti digitaalisen 

kuilun kaventamista; kannustaa komissiota 

edistämään sähköistä kaupankäyntiä 

koskevia asioita käynnissä olevissa ja 

tulevissa 
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vapaakauppasopimusneuvotteluissa sekä 

WTO:ssa; kehottaa sisällyttämään kaikkiin 

tuleviin kauppasopimuksiin, myös 

parhaillaan neuvoteltaviin sopimuksiin, 

sähköistä kaupankäyntiä koskevia lukuja, 

ja muistuttaa, että on tärkeää estää tietojen 

säilytyspaikkaa koskevat perusteettomat 

vaatimukset; kehottaa komissiota 

noudattamaan sellaista sähköisen 

kaupankäynnin strategiaa, jossa otetaan 

huomioon sen pienille ja keskikokoisille 

yrityksille tarjoamat mahdollisuudet 

helpottamalla maailmanlaajuisille 

markkinoille pääsyä; 

vapaakauppasopimusneuvotteluissa sekä 

WTO:ssa; kehottaa sisällyttämään kaikkiin 

tuleviin kauppasopimuksiin, myös 

parhaillaan neuvoteltaviin sopimuksiin, 

sähköistä kaupankäyntiä koskevia lukuja, 

ja muistuttaa, että on tärkeää estää tietojen 

säilytyspaikkaa koskevat perusteettomat 

vaatimukset; kehottaa komissiota 

noudattamaan sellaista sähköisen 

kaupankäynnin strategiaa, jossa otetaan 

huomioon sen pienille ja keskikokoisille 

yrityksille tarjoamat mahdollisuudet 

helpottamalla maailmanlaajuisille 

markkinoille pääsyä sekä tarve torjua 

sähköisen kaupankäynnin kielteisiä 

vaikutuksia, jotka koskevat työpaikkoja ja 

vaurauden liiallista keskittymistä; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Tarkistus  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. panee merkille, että 

palvelukauppasopimusta (TiSA) ja 

ympäristöhyödykesopimusta koskevat 

monenkeskiset neuvottelut ovat ajautuneet 

umpikujaan; kehottaa unionia tekemään 

aloitteen, jotta neuvottelut saataisiin 

uudelleen käyntiin, ja kehottaa TiSA-

neuvottelujen tapauksessa pitämään 

neuvotteluissa lähtökohtana Euroopan 

parlamentin kantaa; 

8. panee merkille, että 

palvelukauppasopimusta (TiSA) ja 

ympäristöhyödykesopimusta koskevat 

monenkeskiset neuvottelut ovat ajautuneet 

umpikujaan; kehottaa unionia tekemään 

yhdessä kaikkien muiden WTO:n 

sopimusvaltioiden kanssa aloitteen GATS-

sopimuksen saattamiseksi ajan tasalle, 

jotta siinä voidaan ottaa huomioon 

tekniikan muuttumisesta johtuvat uudet 

haasteet; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Tarkistus  9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että useat 

vapaakauppasopimukset, esimerkiksi 

vapaakauppasopimukset Kanadan ja 

Ecuadorin kanssa, EU:n ja Ukrainan 

assosiaatiosopimuksen pitkälle menevän ja 

laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 

määräykset ja useat Afrikan maiden kanssa 

tehdyt talouskumppanuussopimukset ovat 

tulleet voimaan kokonaan tai väliaikaisesti 

ja että Singaporen, Vietnamin ja Japanin 

kanssa on tehty kauppasopimukset sen 

jälkeen, kun Kaikkien kauppa -strategia 

julkaistiin; painottaa riittävän poliittisen ja 

hallinnollisen tuen tarvetta sen 

varmistamiseksi, että kauppasopimukset 

voidaan hyväksyä ja ratifioida 

asianmukaisissa aikatauluissa; tukee 

Chilen ja Meksikon kanssa tehtyjen 

kauppasopimusten meneillään olevaa 

uudistamista; kehottaa jälleen 

aloittamaan neuvottelut Australian ja 

Uuden-Seelannin kanssa ja ottamaan 

huomioon parlamentin kannat; 

9. korostaa, että useat 

vapaakauppasopimukset, esimerkiksi 

vapaakauppasopimukset Kanadan ja 

Ecuadorin kanssa, EU:n ja Ukrainan 

assosiaatiosopimuksen pitkälle menevän ja 

laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 

määräykset ja useat Afrikan maiden kanssa 

tehdyt talouskumppanuussopimukset ovat 

tulleet voimaan kokonaan tai väliaikaisesti 

ja että Singaporen, Vietnamin ja Japanin 

kanssa on tehty kauppasopimukset sen 

jälkeen, kun Kaikkien kauppa -strategia 

julkaistiin; painottaa riittävän poliittisen ja 

hallinnollisen tuen tarvetta sen 

varmistamiseksi, että kauppasopimukset 

voidaan hyväksyä ja ratifioida 

asianmukaisissa aikatauluissa, ja toteaa, 

että tämä edellyttää kansalaisten mukaan 

ottamista siten, että lisätään avoimuutta 

neuvoston antamista valtuuksista 

kauppaneuvottelujen käymiseksi sekä 

parhaillaan käytävien ja muiden 

kaavailtujen kauppa- ja 

investointisopimusneuvottelujen 

sisällöstä; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Tarkistus  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. muistuttaa, että komissio on 

ilmoittanut useaan otteeseen investointeja 

koskevien neuvottelujen käynnistämisestä 

Hongkongin ja Taiwanin kanssa, ja 

kehottaa komissiota saattamaan 

valmistelutyön päätteeseen, jotta 

investointisopimuksia koskevat 

neuvottelut voidaan aloittaa virallisesti 

mahdollisimman pian; 

Poistetaan. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Tarkistus  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

edistämään tehokkaammin erityisesti 

digitaalisten välineiden avulla kaikkien 

hallinnollisten esteiden ja tarpeettomien 

rasitteiden poistamista ja tekniikan 

yksinkertaistamista sekä tukemaan 

yrityksiä niiden pyrkiessä hyödyntämään 

kauppasopimuksia ja kauppaan liittyviä 

välineitä; 

25. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

edistämään tehokkaammin erityisesti 

digitaalisten välineiden avulla 

tarpeettomien rasitteiden poistamista ja 

tekniikan yksinkertaistamista sekä 

tukemaan yrityksiä niiden pyrkiessä 

hyödyntämään kauppasopimuksia ja 

kauppaan liittyviä välineitä; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Tarkistus  12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. muistuttaa, että kauppasopimukset 

eivät voi tulla voimaan, ennen kuin 

Euroopan parlamentti on ratifioinut ne, ja 

toteaa, että tämä koskee myös 

assosiaatiosopimusten kauppaa koskevia 

lukuja; katsoo, että käytäntöä, jonka 

mukaan odotetaan parlamentin 

hyväksyntää ennen kuin sovelletaan 

väliaikaisesti poliittisesti tärkeitä 

sopimuksia, on noudatettava 

horisontaalisesti, ja toteaa, että komission 

jäsen Malmström sitoutui tähän 

kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014; 

37. muistuttaa, että kauppasopimukset 

eivät voi tulla voimaan, ennen kuin kaikki 

asianomaiset parlamentit ovat ratifioineet 
ne, ja toteaa, että tämä koskee myös 

assosiaatiosopimusten kauppaa koskevia 

lukuja; katsoo, että käytäntöä, jonka 

mukaan odotetaan parlamentin 

hyväksyntää ennen kuin sovelletaan 

väliaikaisesti poliittisesti tärkeitä 

sopimuksia, on noudatettava 

horisontaalisesti, ja toteaa, että komission 

jäsen Malmström sitoutui tähän 

kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Tarkistus  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. muistuttaa, että unionin julkisten 

hankintojen markkinoille pääsyaste on 

maailman korkein; pitää huolestuttavana, 

että kaikki kumppanit eivät noudata 

vapaakauppasopimuksiin sisältyviä, 

julkisten hankintojen markkinoille pääsyä 

koskevia määräyksiä, mistä koituu haittaa 

unionin yrityksille, ja että pääsy julkisten 

hankintojen markkinoille on hyvin 

rajallinen joissakin kolmansissa maissa; 

pyytää komissiota edistämään pääsyä 

kolmansien maiden julkisten hankintojen 

markkinoille ja harkitsemaan julkisia 

hankintoja koskevan sopimuksen sääntöjen 

mukaisia toimenpiteitä, joita sovellettaisiin 

sellaisiin kolmansiin maihin, jotka suosivat 

omia yrityksiään julkisten hankintojen 

markkinoille pääsyssä; kehottaa komissiota 

keräämään ja julkaisemaan yritystason 

tietoja vapaakauppasopimusten sisältämien 

julkisia hankintoja koskevien määräysten 

käytöstä, jotta ymmärretään paremmin 

EU:n yritysten kohtaamia vaikeuksia; 

42. muistuttaa, että unionin julkisten 

hankintojen markkinoille pääsyaste on 

maailman korkein; pitää huolestuttavana, 

että kaikki kumppanit eivät noudata 

vapaakauppasopimuksiin sisältyviä, 

julkisten hankintojen markkinoille pääsyä 

koskevia määräyksiä, mistä koituu haittaa 

unionin yrityksille, ja että pääsy julkisten 

hankintojen markkinoille on hyvin 

rajallinen joissakin kolmansissa maissa; 

pyytää komissiota edistämään pääsyä 

kolmansien maiden julkisten hankintojen 

markkinoille ja harkitsemaan julkisia 

hankintoja koskevan sopimuksen sääntöjen 

mukaisia toimenpiteitä, joita sovellettaisiin 

sellaisiin teollistuneisiin kolmansiin 

maihin, jotka suosivat omia yrityksiään 

julkisten hankintojen markkinoille 

pääsyssä; kehottaa komissiota keräämään 

ja julkaisemaan yritystason tietoja 

vapaakauppasopimusten sisältämien 

julkisia hankintoja koskevien määräysten 

käytöstä, jotta ymmärretään paremmin 

EU:n yritysten kohtaamia vaikeuksia; 

kehottaa komissiota teettämään raportin 

julkisten hankintojen vapauttamisen 

vaikutuksesta aitoihin pk-yrityksiin; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Tarkistus  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. painottaa, että yhteisellä 

kauppapolitiikalla on edistettävä SEU-

sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja 

unionin arvoja sekä 21 artiklassa 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, 

kuten demokratian ja oikeusvaltion 

vahvistamista, ihmisoikeuksien sekä 

perusoikeuksien ja -vapauksien 

kunnioittamista, tasa-arvoa, ihmisarvon 

kunnioittamista sekä ympäristön ja 

sosiaalisten oikeuksien suojelua ja 

edistämistä; toteaa, että näiden tavoitteiden 

saavuttaminen edellyttää komissiolta 

määrätietoisia ja jatkuvia toimia; korostaa, 

että YK:n Agenda 2030 -

toimintaohjelmassa ja Pariisin 

ilmastosopimuksessa määritellään 

ensisijaiset vertailuarvot, joilla voidaan 

mitata EU:n kauppapolitiikan vaikutusta 

sovittujen kestävän kehityksen 

maailmanlaajuisten tavoitteiden 

toteutumiseen; 

44. painottaa, että yhteisellä 

kauppapolitiikalla on edistettävä SEU-

sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja 

unionin arvoja sekä 21 artiklassa 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, 

kuten demokratian ja oikeusvaltion 

vahvistamista, ihmisoikeuksien sekä 

perusoikeuksien ja -vapauksien 

kunnioittamista, tasa-arvoa, ihmisarvon 

kunnioittamista sekä ympäristön ja 

sosiaalisten oikeuksien suojelua ja 

edistämistä; toteaa, että näiden tavoitteiden 

saavuttaminen edellyttää komissiolta 

määrätietoisia ja jatkuvia toimia; korostaa, 

että YK:n Agenda 2030 -

toimintaohjelmassa ja Pariisin 

ilmastosopimuksessa määritellään 

ensisijaiset vertailuarvot, joilla voidaan 

mitata EU:n kauppapolitiikan vaikutusta 

sovittujen kestävän kehityksen 

maailmanlaajuisten tavoitteiden 

toteutumiseen; kehottaa komissiota 

tekemään arvioinnin näiden tavoitteiden 

ja unionin kansainvälisen 

kauppapolitiikan välillä olevista 

ristiriidoista, jotta kauppapolitiikka 

voidaan suunnata uudelleen esimerkiksi 

noudattaen lähestymistapaa, joka suosii 

enemmän alueiden välistä ja alueellista 
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kauppaa; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/15 

Tarkistus  15 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2070(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. muistuttaa tukevansa 

kunnianhimoisten korruption torjuntaa 

koskevien määräysten sisällyttämistä 

kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin 

unionin yksinomaisen toimivallan 

puitteissa; pitää myönteisenä, että 

käynnissä olevissa neuvotteluissa EU:n ja 

Meksikon sekä EU:n ja Chilen välisten 

assosiaatiosopimusten päivittämiseksi 

käsitellään korruption vastaisia 

määräyksiä; palauttaa mieliin, että 

vapaakauppasopimukset tarjoavat oivan 

tilaisuuden lisätä yhteistyötä rahanpesun, 

veropetosten ja veron vilpillisen välttelyn 

torjumisen alalla; 

49. muistuttaa tukevansa 

kunnianhimoisten korruption torjuntaa 

koskevien määräysten sisällyttämistä 

kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin 

unionin yksinomaisen toimivallan 

puitteissa; pitää myönteisenä, että 

käynnissä olevissa neuvotteluissa EU:n ja 

Meksikon sekä EU:n ja Chilen välisten 

assosiaatiosopimusten päivittämiseksi 

käsitellään korruption vastaisia 

määräyksiä; palauttaa mieliin, että 

vapaakauppasopimukset tarjoavat oivan 

tilaisuuden lisätä yhteistyötä rahanpesun, 

veropetosten ja veron vilpillisen välttelyn 

torjumisen alalla, ja kehottaa komissiota 

tekemään näin, muun muassa 

edellyttämällä kaikilta kolmansilta mailta 

tätä koskevia sitovia lupauksia ja 

lisäämällä tätä koskevia lukuja jo 

valmiiksi neuvoteltuihin sopimuksiin; 

Or. en 

 

 


