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9.1.2019 A8-0446/1 

Ændringsforslag  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at aftalens strategiske 

værdi rækker videre end til 

handelsområdet, idet den lægger et solidt 

fundament for dybere forbindelser med et 

langsigtet engagement for så vidt angår 

respekt for menneskerettigheder, sociale 

rettigheder, oprindelige folks og 

landbobefolkningers rettigheder samt for 

miljøet og bidrager til oprettelsen af et 

strategisk partnerskab mellem EU og 

Latinamerika; 

1. understreger, at aftalens strategiske 

værdi rækker videre end til 

handelsområdet, idet den lægger et solidt 

fundament for dybere forbindelser med et 

langsigtet engagement for så vidt angår 

respekt for menneskerettigheder, sociale 

rettigheder, oprindelige folks og 

landbobefolkningers rettigheder samt for 

miljøet og bidrager til oprettelsen af et 

strategisk partnerskab mellem EU og 

Latinamerika; er dybt foruroliget over de 

vedvarende likvideringer af 

menneskerettighedsforkæmpere og 

medlemmer af sociale bevægelser i 

Colombia, hvor der allerede er registreret 

seks mordofre siden begyndelsen af 2019; 

beklager dybt, at den colombianske 

regering og dens parlamentariske flertal 

har besluttet at se bort fra helt centrale 

elementer i fredsaftalen, navnlig hvad 

angår den nødvendige tilbagelevering af 

jordbesiddelser til konfliktens ofre; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Ændringsforslag  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at gribe ind ved at 

aktivere demokratiklausulen og 

suspendere den midlertidige anvendelse af 

handelsaftalen – eller i hvert fald en del 

af aftalen – medmindre likvideringen af 

menneskerettighedsforkæmpere bliver 

bragt til ophør, straffriheden bliver 

mindsket drastisk, de paramilitære 

grupper bliver opløst, og de colombianske 

myndigheder efterlever fredsaftalen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Ændringsforslag  3 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. glæder sig over, at aftalen åbner 

markeder for bl.a. varer, tjenesteydelser, 

offentlige indkøb og investeringer, som – 

når de bygger på principperne om 

bæredygtig udvikling – kan skabe 

muligheder for formel beskæftigelse af 

høj kvalitet samt bedre arbejdsvilkår og 

levestandarder ved at liberalisere og 

udvide handelen og investeringerne; 

6. noterer sig, at aftalen åbner 

markeder for bl.a. varer, tjenesteydelser, 

offentlige indkøb og investeringer for 

europæiske og multinationale selskaber 

og efterfølgende har forrykket 

handelsbalancen med Colombia i EU's 

favør, styrket Colombias og Perus 

afhængighed af eksport af minedrifts- og 

landbrugsprodukter og øget presset på 

regnskoven ved at skabe incitamenter for 

palmeolieindustrien, hvilket alt i alt har 

resulteret i øget forekomst af land 

grabbing og svækket disse to landes stadig 

meget skrøbelige udviklingsprocesser i 

retning af industrialisering og økonomisk 

diversificering;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Ændringsforslag  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at aftalen har bidraget til 

at modernisere og diversificere eksporten 

fra Colombia og Peru, og at den har haft en 

positiv indvirkning på SMV'erne i 

Colombia og Peru; påpeger, at aftalen har 

potentiale til at bidrage endnu mere til 

udviklingen af forholdene for nystartede 

virksomheder i Colombia og Peru, navnlig 

hvad angår regionens iværksættersamfund i 

bymæssige knudepunkter som Bogotá, 

Medellín og Lima; understreger imidlertid, 

at der skal gøres mere for at diversificere 

eksporten – væk fra de traditionelle 

mineralske produkter, olieprodukter og 

landbrugsprodukter, som volumenmæssigt 

tegner sig for op til 70 % af eksporten, og 

hen imod eksport af forarbejdede varer og 

produkter med større merværdi – med 

henblik på at støtte den økonomiske 

udvikling og jobskabelsen under fuld 

respekt for miljøstandarder og 

menneskerettigheder; 

11. tager til efterretning, at 

Kommissionen mener, at aftalen har 

bidraget til at modernisere og diversificere 

eksporten fra Colombia og Peru, og at den 

har haft en positiv indvirkning på 

SMV'erne i Colombia og Peru, men 

bemærker, at tallene for volumener og 

jobskabelse er meget lave, og minder om, 

at tilsvarende fremskridt har fundet sted i 

tidligere perioder;  opfordrer 

Kommissionen til at inddrage situationen 

for de lokale industrier samt spørgsmålet 

om økonomisk diversificering i sin 

fremtidige analyse; påpeger, at aftalen har 

potentiale til at bidrage endnu mere til 

udviklingen af forholdene for nystartede 

virksomheder i Colombia og Peru, navnlig 

hvad angår regionens iværksættersamfund i 

bymæssige knudepunkter som Bogotá, 

Medellín og Lima; understreger imidlertid, 

at der skal gøres mere for at diversificere 

eksporten – væk fra de traditionelle 

mineralske produkter, olieprodukter og 

landbrugsprodukter, som volumenmæssigt 

tegner sig for op til 70 % af eksporten, og 

hen imod eksport af forarbejdede varer og 

produkter med større merværdi – med 

henblik på at støtte den økonomiske 
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udvikling og jobskabelsen under fuld 

respekt for miljøstandarder og 

menneskerettigheder; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Ændringsforslag  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios 

Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. insisterer på, at korruption er en af 

de vigtigste ikke-handelsmæssige 

hindringer, der hæmmer erhvervsklimaet 

og øger de operationelle vanskeligheder, 

som virksomhederne står over for; 

opfordrer Kommissionen til at anvende 

aftalen til at overvåge nationale reformer i 

partnerlandene for så vidt angår 

retsstatsprincippet og god regeringsførelse 

samt til at udarbejde effektive 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

korruption; 

19. insisterer på, at korruption virker 

undergravende på demokratiet og er en af 

de vigtigste ikke-handelsmæssige 

hindringer, der hæmmer erhvervsklimaet 

og øger de operationelle vanskeligheder, 

som virksomhederne står over for; er dybt 

foruroliget over den manglende politiske 

vilje til at retsforfølge store 

korruptionssager i begge lande, f.eks. i 

Odebrecht-sagen; opfordrer 

Kommissionen til at anvende aftalen til at 

overvåge nationale reformer i 

partnerlandene for så vidt angår 

retsstatsprincippet og god regeringsførelse 

samt til at udarbejde effektive 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

korruption; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Ændringsforslag  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. fastholder, at det er nødvendigt 

gennem konkrete handlingsplaner at 

gennemføre de specifikke bestemmelser 

om køreplanen for menneskerettigheder, 

miljømæssige rettigheder og 

arbejdstagerrettigheder effektivt, hvilket 

der blev opfordret til i Europa-Parlamentets 

beslutning af 13. juni 2012 om 

handelsaftalen mellem EU og Colombia og 

Peru; minder navnlig om parternes 

forpligtelse til at håndhæve standarder om 

foreningsfriheden, retten til at føre 

kollektive overenskomstforhandlinger, 

strenge og effektive arbejdstilsyn, vold 

mod sociale og etniske ledere og 

beskyttelse af miljøet gennem passende 

forebyggelses-, kontrol- og 

håndhævelsesmekanismer; glæder sig i 

denne forbindelse over den indsats, som 

Colombia har gjort for at bekæmpe 

straffrihed i forbindelse med strafbare 

handlinger, herunder gennem forbedrede 

efterforskninger, men insisterer på, at der 

skal gøres en ekstra indsats og tages mere 

effektive skridt for at udrydde vold mod 

menneskerettighedsforkæmpere, 

miljøaktivister, fagforeningsfolk og etniske 

22. fastholder, at det er nødvendigt 

gennem konkrete handlingsplaner at 

gennemføre de specifikke bestemmelser 

om køreplanen for menneskerettigheder, 

miljømæssige rettigheder og 

arbejdstagerrettigheder effektivt, hvilket 

der blev opfordret til i Europa-Parlamentets 

beslutning af 13. juni 2012 om 

handelsaftalen mellem EU og Colombia og 

Peru; minder navnlig om parternes 

forpligtelse til at håndhæve standarder om 

foreningsfriheden, retten til at føre 

kollektive overenskomstforhandlinger, 

strenge og effektive arbejdstilsyn, vold 

mod sociale og etniske ledere og 

beskyttelse af miljøet gennem passende 

forebyggelses-, kontrol- og 

håndhævelsesmekanismer; beklager i 

denne forbindelse Colombias manglende 

indsats for at bekæmpe straffrihed i 

forbindelse med strafbare handlinger, 

herunder gennem forbedrede 

efterforskninger, insisterer på, at de 

colombianske myndigheder skal gøre en 

effektiv indsats for at udrydde vold mod 

menneskerettighedsforkæmpere, 

miljøaktivister, fagforeningsfolk og etniske 
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og lokale ledere og sætte en stopper for 

vedvarende alvorlige forbrydelser mod 

kvinder; 

og lokale ledere og for at sætte en stopper 

for vedvarende alvorlige forbrydelser mod 

kvinder, og opfordrer Kommissionen til 

omgående at aktivere 

menneskerettighedsklausulen i aftalen 

frem til det tidspunkt, hvor situationen er 

blevet forbedret mærkbart; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Ændringsforslag  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  22a. noterer sig, at regeringerne i både 

Colombia og Peru har ambitioner om at 

give befolkningen i landdistrikterne 

alternativer til dyrkning af kokablade, 

som forarbejdes af kriminelle 

organisationer; opfordrer Kommissionen 

til at samarbejde med begge regeringer 

om at finde løsninger, som økologisk set 

er mere bæredygtige end palmeolie;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Ændringsforslag  8 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, , Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 

(2018/2010(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24.  glæder sig over, at der ifølge 

OECD's Rådgivende Fagforeningskomité 

er sket en stigning i antallet af 

arbejdstilsynsmænd i Colombia; 

understreger, at der er behov for flere 

ressourcer for at kunne garantere effektive 

arbejdstilsyn; opfordrer Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten til at støtte 

Colombia i dets bestræbelser på at styrke 

arbejdstilsynet, hvilket tydeligvis udgør en 

meget stor udfordring for den 

colombianske regering – eftersom staten 

mistede kontrollen med dele af landet 

under den langvarige væbnede konflikt – 

men ikke desto mindre skal gennemføres, 

og forventer, at der gennemføres yderligere 

og effektive kontroller, navnlig i 

landdistrikterne; anmoder Kommissionen 

om at forelægge detaljerede oplysninger 

om antallet af tilsynsmænd og arbejdstilsyn 

samt om konstaterede uregelmæssigheder; 

minder om henstillingerne fra OECD's 

Rådgivende Fagforeningsudvalg om, at 

antallet af arbejdstilsynsmænd stadig skal 

øges for at leve op til de internationale 

standarder; 

24. noterer sig, at der ifølge OECD's 

Rådgivende Fagforeningskomité er sket en 

stigning i antallet af arbejdstilsynsmænd i 

Colombia, selv om det kun er sket i meget 

begrænset omfang; understreger, at der er 

behov for flere ressourcer for at kunne 

garantere effektive arbejdstilsyn; opfordrer 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 

til at insistere på, at Colombia overholder 

sin forpligtelse til at styrke arbejdstilsynet, 

hvilket tydeligvis udgør en meget stor 

udfordring for den colombianske regering 

– eftersom staten mistede kontrollen med 

dele af landet under den langvarige 

væbnede konflikt – men ikke desto mindre 

skal gennemføres, og forventer, at der 

gennemføres yderligere og effektive 

kontroller, navnlig i landdistrikterne; 

anmoder Kommissionen om at forelægge 

detaljerede oplysninger om antallet af 

tilsynsmænd og arbejdstilsyn samt om 

konstaterede uregelmæssigheder; minder 

om henstillingerne fra OECD's Rådgivende 

Fagforeningsudvalg om, at antallet af 

arbejdstilsynsmænd stadig skal øges for at 

leve op til de internationale standarder; 

Or. en 



 

AM\1173504DA.docx  PE631.647v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

 


