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9.1.2019 A8-0446/1 

Изменение  1 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел, 

Елеонора Форенца, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Юри Мащалка, 

Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин 

Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, 

Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че стратегическата 

стойност на Споразумението се 

простира отвъд сферата на търговията, 

тъй като предоставя солидна основа за 

по-тесни отношения с дългосрочно 

ангажиране с правата на човека, 

социалните права, правата на коренното 

население и на земеделските стопани и с 

околната среда и допринася за 

установяване на стратегическо 

партньорство между ЕС и Латинска 

Америка; 

1. подчертава, че стратегическата 

стойност на Споразумението се 

простира отвъд сферата на търговията, 

тъй като предоставя солидна основа за 

по-тесни отношения с дългосрочно 

ангажиране с правата на човека, 

социалните права, правата на коренното 

население и на земеделските стопани и с 

околната среда и допринася за 

установяване на стратегическо 

партньорство между ЕС и Латинска 

Америка; изразява дълбока 

загриженост във връзка с 

непрекъснатото избиване на 

защитници на правата на човека и 

членове на социални движения в 

Колумбия, като от началото на 

2019 г. вече са регистрирани шест 

жертви на убийства; изразява 

дълбоко съжаление относно 

решението на колумбийското 

правителство и неговото 

парламентарно мнозинство да 

пренебрегнат ключови елементи от 

съдържанието на мирното 

споразумение, по-специално по 

отношение на необходимото връщане 
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на земя на жертвите на конфликта; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Изменение  2 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел, 

Елеонора Форенца, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Юри Мащалка, 

Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин 

Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, 

Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. настоятелно призовава 

Комисията да предприеме действия, 

като задейства демократичната 

клауза и преустанови временното 

прилагане на търговското 

споразумение, или поне на част от 

него, освен ако убийствата на 

защитници на правата на човека не 

бъдат прекратени, безнаказаността – 

намалена драстично, паравоенните 

групировки – разтурени, а 

колумбийските органи – ангажирани 

със спазване на мирното 

споразумение; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Изменение  3 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, 

Барбара Спинели, Юри Мащалка, Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, 

Мари-Кристин Вержиа, Мари-‑ Пиер Вю, Димитриос Пападимулис, Палома 

Лопес Бермехо,  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. приветства факта, че със 

Споразумението се отварят пазари, inter 

alia, за стоки, услуги, държавни поръчки 

и инвестиции, което, ако се основава 

на принципите на устойчивото 

развитие, може да създаде 

възможности за формална и 

качествена заетост и за подобрени 

условия на труд и стандарт на 

живот чрез либерализиране и 

разширяване на търговията и 

инвестициите; 

6. отбелязва, че със 

Споразумението се отварят пазари, inter 

alia, за стоки, услуги, държавни поръчки 

и инвестиции за европейски и 

многонационални дружества и 

впоследствие е намалял търговският 

баланс с Колумбия в полза на ЕС, 

увеличила се е зависимостта на 

Колумбия и Перу от износа на минни 

и селскостопански продукти и се е 

повишил натискът върху 

тропическите гори поради 

създаването на стимули за бизнеса с 

палмово масло, което доведе до 

увеличаване на заграбването на земи и 

отслаби все още твърде крехките им 

процеси на индустриализация и на 

икономическа диверсификация; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Изменение  4 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Елеонора Форенца, Барбара Спинели, 

Юри Мащалка, Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсон, Мат 

Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, Мари-Пиер Вю, Димитриос 

Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изтъква, че Споразумението е 

допринесло за модернизацията и 

диверсификацията на износа от 

Колумбия и Перу и че е оказало 

положително въздействие върху 

колумбийските и перуанските МСП; 

посочва, че Споразумението има 

потенциал да допринесе в по-голяма 

степен за развитието на колумбийските 

и перуанските стартиращи предприятия, 

по-специално по отношение на 

предприемаческите общности в региона 

в градски центрове като Богота, 

Меделин и Лима; подчертава обаче, че е 

необходимо да се направи повече за 

диверсифициране на износа на 

традиционните минерални, нефтени и 

селскостопански продукти, които 

съставляват до 70% от обема на износа, 

както и за износа на преработени стоки 

и продукти с по-голяма добавена 

стойност, за да се подпомогне 

икономическото развитие и създаването 

на работни места при пълно зачитане на 

екологичните стандарти и правата на 

човека; 

11. отбелязва, че Комисията 

счита, че споразумението е допринесло 

за модернизацията и диверсификацията 

на износа от Колумбия и Перу и че е 

оказало положително въздействие върху 

колумбийските и перуанските МСП, но 

отбелязва, че цифрите, свързани с 

обемите и със създаването на 

работни места, са много ниски, и 

припомня, че подобен напредък е бил 

постигнат и в предходните периоди; 

призовава Комисията да включи 

положението на местните отрасли и 

икономическата диверсификация в 

своя бъдещ анализ; посочва, че 

Споразумението има потенциал да 

допринесе в по-голяма степен за 

развитието на колумбийските и 

перуанските стартиращи предприятия, 

по-специално по отношение на 

предприемаческите общности в региона 

в градски центрове като Богота, 

Меделин и Лима; подчертава обаче, че е 

необходимо да се направи повече за 

диверсифициране на износа на 

традиционните минерални, нефтени и 

селскостопански продукти, които 
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съставляват до 70% от обема на износа, 

както и за износа на преработени стоки 

и продукти с по-голяма добавена 

стойност, за да се подпомогне 

икономическото развитие и създаването 

на работни места при пълно зачитане на 

екологичните стандарти и правата на 

човека; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Изменение  5 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Елеонора 

Форенца, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Юри Мащалка, Ане-Мари 

Миньор, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни 

Риада, Стелиос Кулоглу, Мари-‑ Кристин Вержиа, Мари-‑ Пиер Вю, Димитриос 

Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. настоява, че корупцията е една от 

най-важните нетърговски пречки, 

възпрепятстващи стопанската среда и 

увеличаващи оперативните трудности, с 

които се сблъскват предприятията; 

призовава Комисията да използва 

Споразумението, за да наблюдава 

вътрешните реформи в държавите 

партньори във връзка с принципите на 

правовата държава и доброто 

управление и да предложи ефективни 

мерки за борба с корупцията; 

19. настоява, че корупцията 

подкопава демокрацията и е една от 

най-важните нетърговски пречки, 

възпрепятстващи стопанската среда и 

увеличаващи оперативните трудности, с 

които се сблъскват предприятията; 

изразява дълбока загриженост във 

връзка с липсата на политическа воля 

за изправяне пред правосъдието на 

големи случаи на корупция в двете 

държави, например аферата 

„Одебрехт“; призовава Комисията да 

използва Споразумението, за да 

наблюдава вътрешните реформи в 

държавите партньори във връзка с 

принципите на правовата държава и 

доброто управление и да предложи 

ефективни мерки за борба с корупцията; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Изменение  6 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел, 

Елеонора Форенца, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Юри Мащалка, 

Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин 

Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, 

Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. настоява, че е необходимо да се 

приложат ефективно и чрез конкретни 

планове за действие специалните 

разпоредби, свързани с пътната карта за 

правата на човека, правата в областта на 

околната среда и трудовите права, както 

се призовава в неговата резолюция от 

13 юни 2012 г. относно Споразумението 

за търговия между ЕС и Колумбия и 

Перу; припомня по-специално 

ангажимента на страните да прилагат 

стандартите относно свободата на 

сдружаване, правото на колективно 

договаряне, строгите и ефективни 

трудови инспекции, насилието срещу 

социалните и етническите лидери и 

опазването на околната среда чрез 

подходящи механизми за превенция, 

контрол и правоприлагане; в този 

контекст приветства усилията на 

Колумбия за борба с безнаказаността в 

случаи на престъпления, включително 

чрез подобрени разследвания, но 

настоява да се положат допълнителни 

усилия, за да се предприемат по-

ефективни действия, насочени към 

22. настоява, че е необходимо да се 

приложат ефективно и чрез конкретни 

планове за действие специалните 

разпоредби, свързани с пътната карта за 

правата на човека, правата в областта на 

околната среда и трудовите права, както 

се призовава в неговата резолюция от 

13 юни 2012 г. относно Споразумението 

за търговия между ЕС и Колумбия и 

Перу; припомня по-специално 

ангажимента на страните да прилагат 

стандартите относно свободата на 

сдружаване, правото на колективно 

договаряне, строгите и ефективни 

трудови инспекции, насилието срещу 

социалните и етническите лидери и 

опазването на околната среда чрез 

подходящи механизми за превенция, 

контрол и правоприлагане; в този 

контекст изразява съжаление относно 

липсата на усилия от страна на 

Колумбия за борба с безнаказаността в 

случаи на престъпления, включително 

чрез подобрени разследвания, настоява 

колумбийските органи да предприемат 

ефективни действия за изкореняване на 
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изкореняване на насилието срещу 

защитници на правата на човека, 

активисти в областта на опазването на 

околната среда, профсъюзни дейци, 

етнически и общностни лидери и 

прекратяване на продължаващите 

тежки престъпления срещу жените; 

насилието срещу защитници на правата 

на човека, активисти в областта на 

опазването на околната среда, 

профсъюзни дейци, етнически и 

общностни лидери и да сложат край 

на продължаващите тежки 

престъпления срещу жените, и 

призовава Комисията да задейства 

незабавно клаузата за правата на 

човека в споразумението, докато 

положението не се подобри 

значително; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Изменение  7 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел, 

Елеонора Форенца, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Юри Мащалка, 

Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин 

Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Мари-Пиер 

Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. отбелязва амбицията на 

колумбийското и перуанското 

правителство да се предоставят на 

населението в селските райони 

алтернативи на отглеждането на 

кока, която се преработва от 

престъпни организации; призовава 

Комисията да си сътрудничи с двете 

правителства за намиране на 

решения, които да бъдат екологично 

по-устойчиви от палмовото масло;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Изменение  8 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, 

Барбара Спинели, Юри Мащалка, Ане-Мари Миньор, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Стелиос Кулоглу, 

Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0446/2018 

Сантяго Фисас Айшела 

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и 

Перу 

(2018/2010(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24.  приветства факта, че според 

Консултативната профсъюзна комисия 

към ОИСР броят на инспекторите в 

Колумбия е нараснал; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

ресурсите, за да се гарантират 

ефективни инспекции по труда; 

призовава Комисията и ЕСВД да 

подкрепят усилията на Колумбия за 

засилване на инспекциите по труда, 

които очевидно са огромно 

предизвикателство за колумбийското 

правителство, тъй като държавата беше 

изгубила контрола върху части от 

територията си по време на дългия 

въоръжен конфликт, но тези инспекции 

очевидно трябва да бъдат осъществени, 

и очаква извършването на допълнителни 

и ефективни проверки, особено в 

селските райони; отправя искане към 

Комисията да предостави подробна 

информация относно броя на 

инспекторите и инспекциите, както и 

относно установените нередности; 

припомня препоръките на 

Консултативната профсъюзна комисия 

към ОИСР по въпросите на търговията, 

24. отбелязва факта, че според 

Консултативната профсъюзна комисия 

към ОИСР броят на инспекторите в 

Колумбия е нараснал, макар и да е 

твърде ограничен; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

ресурсите, за да се гарантират 

ефективни инспекции по труда; 

призовава Комисията и ЕСВД да 

настояват Колумбия да спази 

задължението си за засилване на 

инспекциите по труда, които очевидно 

са огромно предизвикателство за 

колумбийското правителство, тъй като 

държавата беше изгубила контрола 

върху части от територията си по време 

на дългия въоръжен конфликт, но тези 

инспекции очевидно трябва да бъдат 

осъществени, и очаква извършването на 

допълнителни и ефективни проверки, 

особено в селските райони; отправя 

искане към Комисията да предостави 

подробна информация относно броя на 

инспекторите и инспекциите, както и 

относно установените нередности; 

припомня препоръките на 

Консултативната профсъюзна комисия 
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според която броят на инспекторите по 

труда все още трябва да бъде увеличен, 

за да се спазят международните 

стандарти; 

към ОИСР по въпросите на търговията, 

според която броят на инспекторите по 

труда все още трябва да бъде увеличен, 

за да се спазят международните 

стандарти; 

Or. en 

 

 


