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9.1.2019 A8-0446/1 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabrėžia, kad strateginė Susitarimo 

vertė neapsiriboja tik prekybos sritimi, nes 

jis suteikia tvirtą pagrindą glaudesniems 

santykiams bei ilgalaikiam 

bendradarbiavimui užtikrinant pagarbą 

žmogaus, socialinėms, čiabuvių ir ūkininkų 

teisėms bei tausojant aplinką, ir prisideda 

prie strateginės ES ir Lotynų Amerikos 

partnerystės plėtojimo; 

1. pabrėžia, kad strateginė Susitarimo 

vertė neapsiriboja tik prekybos sritimi, nes 

jis suteikia tvirtą pagrindą glaudesniems 

santykiams bei ilgalaikiam 

bendradarbiavimui užtikrinant pagarbą 

žmogaus, socialinėms, čiabuvių ir ūkininkų 

teisėms bei tausojant aplinką, ir prisideda 

prie strateginės ES ir Lotynų Amerikos 

partnerystės plėtojimo; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl nuolat vykdomų 

žmogaus teisių gynėjų ir socialinių 

judėjimų narių žudymų Kolumbijoje – 

nuo 2019 m. pradžios jau užregistruotos 6 

žmogžudysčių aukos; labai apgailestauja 

dėl Kolumbijos vyriausybės ir parlamento 

daugumos sprendimo neatsižvelgti į 

esminius taikos susitarimo turinio 

aspektus, ypač į tai, kad būtina grąžinti 

žemę konflikto aukoms; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. primygtinai ragina Komisiją imtis 

veiksmų, t. y. taikyti demokratinę išlygą ir 

laikinai sustabdyti prekybos susitarimo 

arba bent jau jo dalies taikymą, nebent 

būtų nutrauktas žmogaus teisių gynėjų 

žudymas, iš esmės būtų sumažintas 

nebaudžiamumas, sukarintos grupės būtų 

išformuotos ir Kolumbijos valdžios 

institucijos laikytųsi taikos susitarimo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. palankiai vertina tai, kad 

Susitarimas atveria rinkas, inter alia, 

prekėms, paslaugoms, viešiesiems 

pirkimams ir investicijoms, kurios, 

remiantis darnaus vystymosi principais, 

gali suteikti galimybių kurti oficialias ir 

kokybiškas darbo vietas, gerinti darbo 

sąlygas bei gyvenimo lygį liberalizuojant 

ir didinant prekybą bei investicijas; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 

Susitarimu atveriamos rinkos Europos ir 

tarptautinių bendrovių, inter alia, 

prekėms, paslaugoms, viešiesiems 

pirkimams ir investicijoms ir dėl to 

užtikrintas ES palankus prekybos su 

Kolumbija balansas, padidėjo Kolumbijos 

ir Peru priklausomybė nuo kasybos ir 

žemės ūkio produktų eksporto ir atogrąžų 

miškams daromas didesnis spaudimas, 

nes atsirado paskatų vykdyti alyvpalmių 

aliejaus verslą, ir dėl visų šių priežasčių 

padažnėjo žemės grobimai ir susilpnėjo 

vis dar labai pažeidžiami industrializacijos 

ir ekonomikos įvairinimo procesai; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. pažymi, kad Susitarimu prisidėta 

prie eksporto iš Kolumbijos ir Peru 

modernizavimo ir įvairinimo ir kad jis 

padarė teigiamą poveikį Kolumbijos ir 

Peru mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

(MVĮ); nurodo, kad Susitarimu galima 

labiau prisidėti prie Kolumbijos ir Peru 

startuolių sąlygų, visų pirma susijusių su 

regiono verslininkų bendruomenėmis 

tokiuose miestų centruose, kaip Bogota, 

Medeljinas ir Lima, vystymu; vis dėlto 

pabrėžia, kad reikia imtis daugiau veiksmų 

įvairinant tradicinį naudingųjų iškasenų, 

naftos ir žemės ūkio produktų eksportą, 

kuris sudaro 70 proc. eksporto apimties ir 

pereinant prie perdirbtų prekių ir didesnės 

pridėtinės vertės produktų eksporto 

siekiant remti ekonominę plėtrą ir darbo 

vietų kūrimą, visapusiškai laikantis 

aplinkos apsaugos standartų ir gerbiant 

žmogaus teises; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad 

Komisija mano, kad Susitarimu prisidėta 

prie eksporto iš Kolumbijos ir Peru 

modernizavimo ir įvairinimo ir kad jis 

padarė teigiamą poveikį Kolumbijos ir 

Peru mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

(MVĮ), tačiau pažymi, kad skaičiai, susiję 

su apimtimis ir darbo vietų kūrimu, yra 

labai maži, ir primena, kad panaši 

pažanga padaryta ankstesniais 

laikotarpiais; ragina Komisiją į savo 

būsimą analizę įtraukti vietos pramonės 

šakų ir ekonomikos įvairinimo padėtį; 

nurodo, kad Susitarimu galima labiau 

prisidėti prie Kolumbijos ir Peru startuolių 

sąlygų, visų pirma susijusių su regiono 

verslininkų bendruomenėmis tokiuose 

miestų centruose, kaip Bogota, Medeljinas 

ir Lima, vystymu; vis dėlto pabrėžia, kad 

reikia imtis daugiau veiksmų įvairinant 

tradicinį naudingųjų iškasenų, naftos ir 

žemės ūkio produktų eksportą, kuris sudaro 

70 proc. eksporto apimties ir pereinant prie 

perdirbtų prekių ir didesnės pridėtinės 

vertės produktų eksporto siekiant remti 

ekonominę plėtrą ir darbo vietų kūrimą, 

visapusiškai laikantis aplinkos apsaugos 

standartų ir gerbiant žmogaus teises; 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. primygtinai tvirtina, kad 

korupcija yra viena iš svarbiausių 

neprekybinio pobūdžio kliūčių, kenkiančių 

verslo aplinkai ir didinančių veiklos 

vykdymo sunkumus, su kuriais susiduria 

įmonės; ragina Komisiją naudoti šį 

Susitarimą siekiant stebėti, kaip šalyse 

partnerėse įgyvendinamos vidaus reformos, 

susijusios su teisine valstybe ir geru 

valdymu, ir pateikti veiksmingas kovos su 

korupcija priemones; 

19. primygtinai tvirtina, kad korupcija 

kenkia demokratijai ir yra viena iš 

svarbiausių neprekybinio pobūdžio kliūčių, 

kenkiančių verslo aplinkai ir didinančių 

veiklos vykdymo sunkumus, su kuriais 

susiduria įmonės; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl to, kad trūksta politinės 

valios patraukti kaltininkus didelės 

korupcijos atvejais atsakomybėn abiejose 

šalyse, pvz., Oderecht byloje; ragina 

Komisiją naudoti šį Susitarimą siekiant 

stebėti, kaip šalyse partnerėse 

įgyvendinamos vidaus reformos, susijusios 

su teisine valstybe ir geru valdymu, ir 

pateikti veiksmingas kovos su korupcija 

priemones; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. primygtinai skatina, kaip raginama 

2012 m. birželio 13 d. rezoliucijoje dėl ES 

prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru, 

veiksmingai ir pagal konkrečius veiksmų 

planus įgyvendinti specialiąsias su 

gairėmis žmogaus teisių, aplinkosaugos ir 

darbo teisių klausimais susijusias teisės 

normas; visų pirma primena šalių 

įsipareigojimą taikyti asociacijų laisvės, 

teisės vesti kolektyvines derybas, griežtų ir 

veiksmingų darbo inspekcijų, smurto prieš 

socialinius ir etninius lyderius ir aplinkos 

apsaugos standartus nustatant tinkamus 

prevencijos, kontrolės ir vykdymo 

mechanizmus; šiuo požiūriu palankiai 

vertina Kolumbijos pastangas kovoti su 

nebaudžiamumu teisės pažeidimų atvejais, 

taip pat ir tobulinant tyrimus, tačiau 

primygtinai ragina dėti daugiau pastangų 

imtis efektyvesnių veiksmų, kuriais būtų 

siekiama panaikinti smurtą prieš žmogaus 

teisių gynėjus, aplinkos apsaugos 

aktyvistus, profesinių sąjungų narius, 

etninius ir bendruomenių lyderius ir 

nutraukti nuolatinius sunkius nusikaltimus 

prieš moteris; 

22. primygtinai skatina, kaip raginama 

2012 m. birželio 13 d. rezoliucijoje dėl ES 

prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru, 

veiksmingai ir pagal konkrečius veiksmų 

planus įgyvendinti specialiąsias su 

gairėmis žmogaus teisių, aplinkosaugos ir 

darbo teisių klausimais susijusias teisės 

normas; visų pirma primena šalių 

įsipareigojimą taikyti asociacijų laisvės, 

teisės vesti kolektyvines derybas, griežtų ir 

veiksmingų darbo inspekcijų, smurto prieš 

socialinius ir etninius lyderius ir aplinkos 

apsaugos standartus nustatant tinkamus 

prevencijos, kontrolės ir vykdymo 

mechanizmus; šiuo požiūriu apgailestauja 

dėl to, kad Kolumbija nepakankamai 

stengiasi kovoti su nebaudžiamumu teisės 

pažeidimų atvejais, be kita ko, vykdant 

geresnius tyrimus, ir primygtinai ragina 

Kolumbijos valdžios institucijas imtis 

efektyvesnių veiksmų, siekiant panaikinti 

smurtą prieš žmogaus teisių gynėjus, 

aplinkos apsaugos aktyvistus, profesinių 

sąjungų narius, etninius ir bendruomenių 

lyderius ir nutraukti nuolatinius sunkius 

nusikaltimus prieš moteris, taip pat ragina 

Komisiją pradėti taikyti šio Susitarimo 
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išlygą dėl žmogaus teisių nedelsiant ir tol, 

kol padėtis iš esmės nepagerės; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0446/7 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  22a. atkreipia dėmesį į Kolumbijos ir 

Peru vyriausybių siekį kaimo gyventojams 

suteikti kokamedžių, kuriuos perdirba 

nusikalstamos organizacijos, auginimo 

alternatyvų; ragina Komisiją 

bendradarbiauti su abiejų šalių 

vyriausybėmis ieškant sprendimų, kurie 

būtų ekologiškai tvaresni už alyvpalmių 

aliejaus gamybą;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas 

(2018/2010(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24.  palankiai vertina tai, kad, remiantis 

EBPO profesinių sąjungų patariamojo 

komiteto duomenimis, padidėjo inspektorių 

skaičius Kolumbijoje; pabrėžia, kad reikia 

padidinti išteklius, kad būtų užtikrintos 

veiksmingos darbo inspekcijos; ragina 

Komisiją ir EIVT remti Kolumbijos 

pastangas stiprinti darbo inspekcijų veiklą, 

nes tai neabejotinai yra didžiulė problema 

Kolumbijos vyriausybei, atsižvelgiant į tai, 

kad valstybė per ilgą ginkluotą konfliktą 

prarado kai kurių šalies dalių kontrolę, ir ji 

turi būti išspręsta bei tikisi, kad bus 

vykdoma papildoma ir veiksminga 

kontrolė, ypač kaimo vietovėse; prašo 

Komisijos pateikti išsamią informaciją apie 

inspektorių ir inspekcijų skaičių, taip pat 

apie nustatytus pažeidimus; primena EBPO 

profesinių sąjungų patariamojo komiteto 

rekomendacijas, kad siekiant tarptautinių 

standartų dar reikia padidinti darbo 

inspektorių skaičių; 

24. atsižvelgia į tai, kad, remiantis 

EBPO profesinių sąjungų patariamojo 

komiteto duomenimis, padidėjo inspektorių 

skaičius Kolumbijoje, nors ir labai 

nedideliu mastu; pabrėžia, kad reikia 

padidinti išteklius, kad būtų užtikrintos 

veiksmingos darbo inspekcijos; ragina 

Komisiją ir EIVT primygtinai skatinti 

Kolumbiją vykdyti įsipareigojimą stiprinti 

darbo inspekcijų veiklą, nes tai 

neabejotinai yra didžiulė problema 

Kolumbijos vyriausybei, atsižvelgiant į tai, 

kad valstybė per ilgą ginkluotą konfliktą 

prarado kai kurių šalies dalių kontrolę, ir ji 

turi būti išspręsta bei tikisi, kad bus 

vykdoma papildoma ir veiksminga 

kontrolė, ypač kaimo vietovėse; prašo 

Komisijos pateikti išsamią informaciją apie 

inspektorių ir inspekcijų skaičių, taip pat 

apie nustatytus pažeidimus; primena EBPO 

profesinių sąjungų patariamojo komiteto 

rekomendacijas, kad siekiant tarptautinių 

standartų dar reikia padidinti darbo 

inspektorių skaičių; 

Or. en 
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