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9.1.2019 A8-0446/1 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. painottaa, että sopimuksen 

strategiset arvot ulottuvat kaupan alaa 

pidemmälle, sillä se luo vakaan pohjan 

syvemmälle pitkäaikaiselle suhteelle, joka 

perustuu ihmisoikeuksien, sosiaalisten 

oikeuksien, alkuperäiskansojen ja 

viljelijöiden oikeuksien sekä ympäristön 

kunnioittamiseen, ja edistää EU:n ja 

Latinalaisen Amerikan välisen strategisen 

kumppanuuden luomista; 

1. painottaa, että sopimuksen 

strategiset arvot ulottuvat kaupan alaa 

pidemmälle, sillä se luo vakaan pohjan 

syvemmälle pitkäaikaiselle suhteelle, joka 

perustuu ihmisoikeuksien, sosiaalisten 

oikeuksien, alkuperäiskansojen ja 

viljelijöiden oikeuksien sekä ympäristön 

kunnioittamiseen, ja edistää EU:n ja 

Latinalaisen Amerikan välisen strategisen 

kumppanuuden luomista; ilmaisee syvän 

huolensa ihmisoikeuksien puolustajien ja 

sosiaalisten liikkeiden jäsenten jatkuvista 

murhista Kolumbiassa, jossa on vuoden 

2019 alusta lähtien rekisteröity jo kuusi 

uhria; pitää erittäin valitettavana 

Kolumbian hallituksen ja sen parlamentin 

enemmistön päätöstä olla ottamatta 

huomioon rauhansopimuksen sisällön 

olennaisia osia, erityisesti kun on kyse 

välttämättömästä maan palauttamisesta 

konfliktin uhreille; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. vaatii komissiota ryhtymään 

toimiin aktivoimalla 

demokratialausekkeen ja keskeyttämällä 

kauppasopimuksen – tai ainakin sen osan 

– väliaikaisen soveltamisen, ellei 

ihmisoikeuksien puolustajien 

surmaamista saada loppumaan, 

rankaisemattomuutta vähennetä jyrkästi, 

puolisotilaallisia joukkoja pureta ja 

Kolumbian viranomaiset noudata 

rauhansopimusta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

sopimus avaa markkinoita muun muassa 

tavaroille, palveluille, julkisille 

hankinnoille ja investoinneille, jotka voivat 

kestävän kehityksen periaatteita 

noudatettaessa luoda uusia 

mahdollisuuksia virallisiin ja 

laadukkaisiin työpaikkoihin sekä 

työolojen ja elintason parantamiseen 

vapauttamalla ja laajentamalla kauppaa 

ja investointeja; 

6. panee merkille, että sopimus avaa 

eurooppalaisille ja monikansallisille 

yrityksille markkinoita muun muassa 

tavaroille, palveluille, julkisille 

hankinnoille ja investoinneille, ja on näin 

ollen kallistanut Kolumbian kanssa 

käytävän kaupan tasetta EU:n hyväksi, 

lisännyt Kolumbian ja Perun riippuvuutta 

kaivos- ja maataloustuotteiden viennistä 
ja lisännyt sademetsiin kohdistuvia 

paineita luomalla kannustimia palmuöljy-

yrityksille ja tämä kaikki on johtanut 

maananastuksen lisääntymiseen ja 

heikentänyt maiden vielä hyvin haurasta 

teollistumista ja talouden 

monipuolistamisprosessia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. huomauttaa, että sopimus on 

osaltaan nykyaikaistanut ja 

monipuolistanut Kolumbiasta ja Perusta 

tapahtuvaa vientiä ja vaikuttanut 

myönteisesti Kolumbian ja Perun pk-

yrityksiin; painottaa, että sopimuksen 

avulla on mahdollista edistää paremmin 

Kolumbian ja Perun start-up -kentän 

kehittämistä, erityisesti alueen 

yrittäjäyhteisöissä Bogotán, Medellínin ja 

Liman kaltaisissa kaupunkikeskittymissä; 

korostaa kuitenkin, että vielä on 

toteutettava toimia viennin 

monipuolistamiseksi perinteisistä 

mineraali-, öljy- ja maataloustuotteista, 

joiden osuus vientimääristä on jopa 

70 prosenttia, jalostettujen tuotteiden ja 

suuremman lisäarvon tuotteiden vientiin, 

jotta voidaan tukea talouskehitystä ja 

työpaikkojen luomista siten, että 

ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja 

ympäristönormeja noudatetaan kaikilta 

osin; 

11. panee merkille, että komissio 

katsoo, että sopimus on osaltaan 

nykyaikaistanut ja monipuolistanut 

Kolumbiasta ja Perusta tapahtuvaa vientiä 

ja vaikuttanut myönteisesti Kolumbian ja 

Perun pk-yrityksiin, mutta panee merkille, 

että määriä ja työpaikkojen luomista 

koskevat luvut ovat hyvin pieniä ja 

muistuttaa, että samankaltaista kehitystä 

tapahtui aikaisempina vuosina; kehottaa 

komissiota sisällyttämään paikallisen 

teollisuuden ja talouden 

monipuolistamisen tilanteen tuleviin 

analyyseihinsa painottaa, että sopimuksen 

avulla on mahdollista edistää paremmin 

Kolumbian ja Perun start-up -kentän 

kehittämistä, erityisesti alueen 

yrittäjäyhteisöissä Bogotán, Medellínin ja 

Liman kaltaisissa kaupunkikeskittymissä; 

korostaa kuitenkin, että vielä on 

toteutettava toimia viennin 

monipuolistamiseksi perinteisistä 

mineraali-, öljy- ja maataloustuotteista, 

joiden osuus vientimääristä on jopa 

70 prosenttia, jalostettujen tuotteiden ja 

suuremman lisäarvon tuotteiden vientiin, 

jotta voidaan tukea talouskehitystä ja 

työpaikkojen luomista siten, että 
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ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja 

ympäristönormeja noudatetaan kaikilta 

osin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. painottaa, että korruptio on yksi 

merkittävimmistä yritystoimintaa 

haittaavista muuhun kuin kauppaan 

liittyvistä esteistä, joka lisää yritysten 

operatiivisia vaikeuksia; kehottaa 

komissiota käyttämään sopimusta 

kumppanimaiden sisäisten uudistusten 

seurantaan oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän 

hallintotavan osalta sekä ryhtymään 

tehokkaisiin 

korruptiontorjuntatoimenpiteisiin; 

19. painottaa, että korruptio heikentää 

demokratiaa ja on yksi merkittävimmistä 

yritystoimintaa haittaavista muuhun kuin 

kauppaan liittyvistä esteistä, joka lisää 

yritysten operatiivisia vaikeuksia; ilmaisee 

syvän huolensa, ettei kummassakaan 

maassa ole poliittista tahtoa viedä 

oikeuteen suuria korruptiotapauksia, 

kuten esimerkiksi Odebrechtin tapausta; 
kehottaa komissiota käyttämään sopimusta 

kumppanimaiden sisäisten uudistusten 

seurantaan oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän 

hallintotavan osalta sekä ryhtymään 

tehokkaisiin 

korruptiontorjuntatoimenpiteisiin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. painottaa tarvetta panna tehokkaasti 

täytäntöön konkreettisten 

toimintasuunnitelmien avulla 13. kesäkuuta 

2012 EU:n kauppasopimuksesta 

Kolumbian ja Perun kanssa annetussa 

päätöslauselmassa tarkoitetun 

etenemissuunnitelman ihmisoikeuksia, 

ympäristöoikeuksia ja työntekijöiden 

oikeuksia koskevat erityismääräykset; 

muistuttaa erityisesti, että sopimuspuolet 

ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön 

yhdistymisvapautta, kollektiivista 

neuvotteluoikeutta, tiukkoja ja vaikuttavia 

työsuojelutarkastuksia sekä yhteisöjen 

johtajia ja etnisiä johtajia vastaan 

kohdistuvaa väkivaltaa ja 

ympäristönsuojelua koskevia normeja 

asianmukaisten ennaltaehkäisy-, valvonta- 

ja täytäntöönpanomekanismien avulla; 

pitää myönteisinä Kolumbian ponnisteluja 

rikosten rankaisemattomuuden 

torjumiseksi muun muassa tehostamalla 

tutkintaa mutta vaatii toteuttamaan 

tehokkaampia lisätoimia, joilla pyritään 

kitkemään ihmisoikeuksien puolustajiin, 

ympäristöaktivisteihin, ammattiliittojen 

edustajiin sekä etnisiin ja yhteisöjen 

22. painottaa tarvetta panna tehokkaasti 

täytäntöön konkreettisten 

toimintasuunnitelmien avulla 13. kesäkuuta 

2012 EU:n kauppasopimuksesta 

Kolumbian ja Perun kanssa annetussa 

päätöslauselmassa tarkoitetun 

etenemissuunnitelman ihmisoikeuksia, 

ympäristöoikeuksia ja työntekijöiden 

oikeuksia koskevat erityismääräykset; 

muistuttaa erityisesti, että sopimuspuolet 

ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön 

yhdistymisvapautta, kollektiivista 

neuvotteluoikeutta, tiukkoja ja vaikuttavia 

työsuojelutarkastuksia sekä yhteisöjen 

johtajia ja etnisiä johtajia vastaan 

kohdistuvaa väkivaltaa ja 

ympäristönsuojelua koskevia normeja 

asianmukaisten ennaltaehkäisy-, valvonta- 

ja täytäntöönpanomekanismien avulla; 

pitää valitettavana, ettei Kolumbia 

ponnistele rikosten rankaisemattomuuden 

torjumiseksi muun muassa tehostamalla 

tutkintaa ja vaatii Kolumbian 

viranomaisia toteuttamaan tehokkaita 

toimia, joilla kitketään ihmisoikeuksien 

puolustajiin, ympäristöaktivisteihin, 

ammattiliittojen edustajiin sekä etnisiin ja 
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johtajiin kohdistuva väkivalta sekä 

lopettamaan naisiin kohdistuvat jatkuvat ja 

vakavat rikkomukset; 

yhteisöjen johtajiin kohdistuva väkivalta 

sekä lopetetaan naisiin kohdistuvat 

jatkuvat ja vakavat rikkomukset, ja 

kehottaa komissiota aktivoimaan 

välittömästi sopimuksen 

ihmisoikeuslausekkeen, kunnes tilanne 

on merkittävästi parantunut; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  22 a. panee merkille Kolumbian ja 

Perun hallitusten tavoitteen tarjota 

maaseutuväestölle vaihtoehtoja 

rikollisjärjestöjen jalostaman 

kookapensaan viljelylle; kehottaa 

komissiota tekemään yhteistyötä 

molempien hallitusten kanssa sellaisten 

ratkaisujen löytämiseksi, jotka ovat 

ympäristön kannalta kestävämpiä kuin 

palmuöljy; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano 

(2018/2010(ΙΝΙ)) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24.  panee tyytyväisenä merkille, että 

OECD:n ammattiyhdistysliikkeen neuvoa-

antavan komitean mukaan tarkastajien 

määrä on lisääntynyt Kolumbiassa; 

painottaa tarvetta lisätä resursseja 

työsuojelutarkastusten tehokkuuden 

takaamiseksi; kehottaa komissiota ja 

ulkosuhdehallintoa tukemaan Kolumbiaa 

sen pyrkimyksissä vahvistaa 

työsuojelutarkastuksia, mikä on selvästi 

valtava haaste Kolumbian hallitukselle, 

koska valtio on menettänyt maan joidenkin 

osien hallinnan pitkään kestäneen 

aseellisen selkkauksen aikana, mutta joka 

on kuitenkin toteutettava; odottaa, että 

tehokkaita lisätarkastuksia tehdään 

erityisesti maaseudulla; kehottaa 

komissiota esittämään yksityiskohtaisia 

tietoja tarkastajien ja tarkastusten määrästä 

sekä todetuista sääntöjenvastaisuuksista; 

palauttaa mieliin OECD:n 

ammattiyhdistysliikkeen neuvoa-antavan 

komitean suosituksen, että tarkastajien 

määrää lisättäisiin edelleen kansainvälisten 

normien mukaisesti; 

24. panee merkille, että OECD:n 

ammattiyhdistysliikkeen neuvoa-antavan 

komitean mukaan tarkastajien määrä on 

lisääntynyt Kolumbiassa vaikkakin hyvin 

vähäisissä määrin; painottaa tarvetta lisätä 

resursseja työsuojelutarkastusten 

tehokkuuden takaamiseksi; kehottaa 

komissiota ja ulkosuhdehallintoa 

vaatimaan, että Kolumbia noudattaa 

velvoitteitaan vahvistaa 

työsuojelutarkastuksia, mikä on selvästi 

valtava haaste Kolumbian hallitukselle, 

koska valtio on menettänyt maan joidenkin 

osien hallinnan pitkään kestäneen 

aseellisen selkkauksen aikana, mutta joka 

on kuitenkin toteutettava; odottaa, että 

tehokkaita lisätarkastuksia tehdään 

erityisesti maaseudulla; kehottaa 

komissiota esittämään yksityiskohtaisia 

tietoja tarkastajien ja tarkastusten määrästä 

sekä todetuista sääntöjenvastaisuuksista; 

palauttaa mieliin OECD:n 

ammattiyhdistysliikkeen neuvoa-antavan 

komitean suosituksen, että tarkastajien 

määrää lisättäisiin edelleen kansainvälisten 

normien mukaisesti; 

Or. en 


