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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et kaubanduslepingu 

strateegilised väärtused ulatuvad 

kaubandusvaldkonnast kaugemale, kuna 

see loob tugeva aluse sügavamatele 

suhetele, mille raames võetakse 

pikaajalised kohustused inimõiguste, 

sotsiaalõiguste, põlisrahvaste ja talunike 

õiguste ja keskkonna valdkonnas, ning 

aitab kaasa ELi ja Ladina-Ameerika 

strateegilise partnerluse loomisele; 

1. rõhutab, et kaubanduslepingu 

strateegilised väärtused ulatuvad 

kaubandusvaldkonnast kaugemale, kuna 

see loob tugeva aluse sügavamatele 

suhetele, mille raames võetakse 

pikaajalised kohustused inimõiguste, 

sotsiaalõiguste, põlisrahvaste ja talunike 

õiguste ja keskkonna valdkonnas, ning 

aitab kaasa ELi ja Ladina-Ameerika 

strateegilise partnerluse loomisele; 

väljendab sügavat muret inimõiguste 

kaitsjate ja sotsiaalsete liikumiste liikmete 

jätkuva tapmise pärast Colombias, 

kusjuures alates 2019. aasta algusest on 

juba registreeritud kuus mõrvaohvrit; 

mõistab teravalt hukka Colombia 

valitsuse ja parlamendi enamuse otsuse 

eirata rahulepingu sisu olulisi elemente, 

eelkõige mis puudutab vajalikku maa 

tagastamist konflikti ohvritele; 

Or. en 
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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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. nõuab tungivalt, et komisjon 

võtaks meetmeid ning aktiveeriks 

demokraatiaklausli ja peataks 

kaubanduslepingu (või vähemalt osa 

sellest) ajutise kohaldamise, kui ei 

lõpetata inimõiguste kaitsjate tapmist, 

vähendata oluliselt karistamatust, 

likvideerita poolsõjaväelisi rühmitusi ning 

kui Colombia ametivõimud ei järgi 

rahulepingut; 

Or. en 
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Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

kaubandusleping avab turgusid, muu 

hulgas kaupadele, teenustele, riigihangetele 

ja investeeringutele, mis võib kestliku 

arengu põhimõtetel rajanedes tänu 

kaubanduse ja investeeringute 

liberaliseerimisele ja laiendamisele luua 

uusi ametliku ja kvaliteetse töö võimalusi, 

parandada töötingimusi ja tõsta 

elatustaset; 

6. võtab teadmiseks, et 

kaubandusleping avab turgusid muu hulgas 

kaupadele, teenustele, riigihangetele ja 

investeeringutele Euroopa ja hargmaiste 

ettevõtjate jaoks ning on seetõttu 

kallutanud Colombiaga peetava 

kaubavahetuse tasakaalu ELi kasuks, 

suurendanud Colombia ja Peruu sõltuvust 

mäetööstus- ja põllumajandustoodete 

ekspordist ning suurendanud survet 

vihmametsadele, luues stiimuleid 

palmiõliäriks, mis kõik on suurendanud 

maa hõivamist ja nõrgendanud nende 

endiselt väga habrast industrialiseerimist 
ja majanduse mitmekesistamise protsesse; 

Or. en 
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Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kaubandusleping on aidanud kaasa 

Colombia ja Peruu ekspordi 

ajakohastamisele ja mitmekesistamisele 

ning sellel on olnud positiivne mõju 

Colombia ja Peruu VKEdele; märgib, et 

kaubandusleping annab võimaluse rohkem 

arendada Colombia ja Peruu idufirmade 

kogukondi, eelkõige piirkonna keskseid 

ettevõtluskogukondi sellistes linnades nagu 

Bogotá, Medellín ja Lima; rõhutab samas, 

et eksporti tuleb rohkem mitmekesistada, 

minnes mahult kuni 70 % ekspordist 

moodustavatelt traditsioonilistelt 

maavaradelt, naftalt ja 

põllumajandustoodetelt üle suurema 

lisaväärtusega töödeldud kaupadele ja 

toodetele, et toetada majandusarengut ja 

töökohtade loomist, austades täiel määral 

keskkonnastandardeid ja inimõigusi; 

11. võtab teadmiseks, et komisjoni 

arvamuse kohaselt on kaubandusleping 

aidanud kaasa Colombia ja Peruu ekspordi 

ajakohastamisele ja mitmekesistamisele 

ning sellel on olnud positiivne mõju 

Colombia ja Peruu VKEdele, kuid märgib, 

et mahtusid ja töökohtade loomist 

käsitlevad näitajad on väga madalad, ning 

tuletab meelde, et sarnaseid edusamme 

tehti ka eelnevatel perioodidel; kutsub 

komisjoni üles käsitlema tulevases 

analüüsis kohaliku tööstuse olukorda ja 

majanduse mitmekesistamist; märgib, et 

kaubandusleping annab võimaluse rohkem 

arendada Colombia ja Peruu idufirmade 

kogukondi, eelkõige piirkonna keskseid 

ettevõtluskogukondi sellistes linnades nagu 

Bogotá, Medellín ja Lima; rõhutab samas, 

et eksporti tuleb rohkem mitmekesistada, 

minnes mahult kuni 70 % ekspordist 

moodustavatelt traditsioonilistelt 

maavaradelt, naftalt ja 

põllumajandustoodetelt üle suurema 

lisaväärtusega töödeldud kaupadele ja 

toodetele, et toetada majandusarengut ja 

töökohtade loomist, austades täiel määral 

keskkonnastandardeid ja inimõigusi; 
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Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. rõhutab, et korruptsioon on üks 

olulisimaid mittekaubanduslikke tõkkeid, 

mis kahjustab ettevõtluskeskkonda ja 

suurendab ettevõtjate tegevusraskusi; palub 

komisjonil kasutada kaubanduslepingut 

selleks, et jälgida partnerriikide 

sisereformide läbiviimist õigusriigi ja hea 

valitsemistava valdkonnas ning töötada 

välja tõhusad korruptsioonivastased 

meetmed; 

19. rõhutab, et korruptsioon õõnestab 

demokraatiat ja on üks olulisimaid 

mittekaubanduslikke tõkkeid, mis 

kahjustab ettevõtluskeskkonda ja 

suurendab ettevõtjate tegevusraskusi; peab 

äärmiselt murettekitavaks asjaolu, et 

puudub poliitiline tahe tuua mõlemas 

riigis kohtu ette suured 

korruptsioonijuhtumid, nagu Odebrechti 

juhtum; palub komisjonil kasutada 

kaubanduslepingut selleks, et jälgida 

partnerriikide sisereformide läbiviimist 

õigusriigi ja hea valitsemistava valdkonnas 

ning töötada välja tõhusad 

korruptsioonivastased meetmed; 

Or. en 
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Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. peab väga vajalikuks inim-, 

keskkonna- ja tööõiguste tegevuskavaga 

seotud erisätete tulemuslikku rakendamist 

konkreetsete tegevuskavade kaudu, nagu 

on nõutud Euroopa Parlamendi 13. juuni 

2012. aasta resolutsioonis ELi 

kaubanduslepingu kohta Colombia ja 

Peruuga; tuletab eelkõige meelde 

lepinguosaliste võetud kohustust jõustada 

ühinemisvabaduse, kollektiivläbirääkimiste 

õiguse, rangete ja tõhusate töötingimuste 

kontrollimise, ühiskonna ja rahvuslike 

juhtfiguuride suhtes toime pandava 

vägivalla vastaseid ning keskkonnakaitse 

standardeid asjakohaste ennetus-, kontrolli 

ja jõustamismehhanismide kaudu; peab 

sellega seoses tervitatavaks Colombia 

jõupingutusi, et võidelda karistamatuse 

vastu kuritegude korral, sealhulgas 

uurimistoimingute täiustamise abil, kuid 

nõuab suuremaid jõupingutusi, et võtta 

tõhusamaid meetmeid tegemaks lõpu 

inimõiguste kaitsjate, 

keskkonnaaktivistide, ametiühingutegelaste 

ja rahvuslike ja kogukonna juhtfiguuride 

vastasele vägivallale ning naiste vastu 

suunatud rasketele kuritegudele; 

22. peab väga vajalikuks inim-, 

keskkonna- ja tööõiguste tegevuskavaga 

seotud erisätete tulemuslikku rakendamist 

konkreetsete tegevuskavade kaudu, nagu 

on nõutud Euroopa Parlamendi 13. juuni 

2012. aasta resolutsioonis ELi 

kaubanduslepingu kohta Colombia ja 

Peruuga; tuletab eelkõige meelde 

lepinguosaliste võetud kohustust jõustada 

ühinemisvabaduse, kollektiivläbirääkimiste 

õiguse, rangete ja tõhusate töötingimuste 

kontrollimise, ühiskonna ja rahvuslike 

juhtfiguuride suhtes toime pandava 

vägivalla vastaseid ning keskkonnakaitse 

standardeid asjakohaste ennetus-, kontrolli 

ja jõustamismehhanismide kaudu; peab 

sellega seoses kahetsusväärseks, et 

Colombia ei ole teinud jõupingutusi, et 

võidelda karistamatuse vastu kuritegude 

korral, sealhulgas uurimistoimingute 

täiustamise abil, nõuab, et Colombia 

ametivõimud võtaksid tõhusaid meetmeid, 

et teha lõpp inimõiguste kaitsjate, 

keskkonnaaktivistide, ametiühingutegelaste 

ja rahvuslike ja kogukonna juhtfiguuride 

vastasele vägivallale ning naiste vastu 

suunatud rasketele kuritegudele, ning 
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Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  22 a. võtab teadmiseks Colombia ja 

Peruu valitsuste soovi pakkuda 

maaelanikkonnale alternatiive 

kuritegelike organisatsioonide töödeldava 

koka kasvatamisele; kutsub komisjoni 

üles tegema mõlema valitsusega koostööd, 

et leida lahendusi, mis on keskkonna 

seisukohast säästvamad kui palmiõli;  

Or. en 
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Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine 

(2018/2010(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24.  avaldab heameelt asjaolu üle, et 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) ametiühingute 

nõuandekomitee andmetel on inspektorite 

arv Colombias kasvanud; rõhutab 

vahendite suurendamise vajalikkust, et 

tagada tõhus töötingimuste kontroll; 

kutsub komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles toetama Colombia 

jõupingutusi, et tugevdada töötingimuste 

kontrolli, mis on Colombia valitsuse jaoks 

ilmselgelt väga suur ülesanne, sest riik 

kaotas pikalt väldanud relvastatud konflikti 

ajal teatud piirkondade üle kontrolli, kuid 

mis tuleb sellest hoolimata täide viia, ning 

ootab, et eriti maapiirkondades tehtaks 

täiendavaid ja tõhusaid kontrolle; palub 

komisjonil jagada üksikasjalikku teavet nii 

inspektorite ja kontrollide arvu kui ka 

avastatud rikkumiste arvu kohta; meenutab 

OECD ametiühingute nõuandekomitee 

soovitust, et tööinspektorite arv tuleb ka 

rahvusvaheliste standarditega kooskõlla 

viia; 

24. võtab teadmiseks asjaolu, et 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) ametiühingute 

nõuandekomitee andmetel on inspektorite 

arv Colombias kasvanud, isegi kui see on 

väga piiratud; rõhutab vahendite 

suurendamise vajalikkust, et tagada tõhus 

töötingimuste kontroll; palub komisjonil ja 

Euroopa välisteenistusel nõuda, et 

Colombia täidaks oma kohustust 

tugevdada töötingimuste kontrolli, mis on 

Colombia valitsuse jaoks ilmselgelt väga 

suur ülesanne, sest riik kaotas pikalt 

väldanud relvastatud konflikti ajal teatud 

piirkondade üle kontrolli, kuid mis tuleb 

sellest hoolimata täide viia, ning ootab, et 

eriti maapiirkondades tehtaks täiendavaid 

ja tõhusaid kontrolle; palub komisjonil 

jagada üksikasjalikku teavet nii 

inspektorite ja kontrollide arvu kui ka 

avastatud rikkumiste arvu kohta; meenutab 

OECD ametiühingute nõuandekomitee 

soovitust, et tööinspektorite arv tuleb ka 

rahvusvaheliste standarditega kooskõlla 

viia; 

Or. en 


