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9.1.2019 A8-0446/1 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. beklemtoont dat de strategische 

waarden van de overeenkomst verder 

reiken dan alleen handel, aangezien de 

overeenkomst een solide basis legt voor 

diepere betrekkingen met een engagement 

op lange termijn om de mensenrechten, de 

sociale rechten, alsook de rechten van 

inheemse volkeren en landbouwers te 

eerbiedigen en het milieu te respecteren, en 

bijdraagt aan de totstandbrenging van een 

strategisch partnerschap tussen de EU en 

Latijns-Amerika; 

1. beklemtoont dat de strategische 

waarden van de overeenkomst verder 

reiken dan alleen handel, aangezien de 

overeenkomst een solide basis legt voor 

diepere betrekkingen met een engagement 

op lange termijn om de mensenrechten, de 

sociale rechten, alsook de rechten van 

inheemse volkeren en landbouwers te 

eerbiedigen en het milieu te respecteren, en 

bijdraagt aan de totstandbrenging van een 

strategisch partnerschap tussen de EU en 

Latijns-Amerika; spreekt zijn diepe 

bezorgdheid uit over de aanhoudende 

moorden op mensenrechtenverdedigers en 

leden van sociale bewegingen in 

Colombia, waar sinds het begin van 2019 

al zes moordslachtoffers zijn geteld; 

betreurt ten zeerste het besluit van de 

Colombiaanse regering en haar 

parlementaire meerderheid om cruciale 

elementen van de inhoud van het 

vredesakkoord naast zich neer te leggen, 

met name wat betreft de noodzakelijke 

teruggave van land aan de slachtoffers 

van het conflict; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

om actie te ondernemen door de 

democratische clausule te activeren en de 

voorlopige toepassing van de 

handelsovereenkomst, of ten minste een 

deel daarvan, op te schorten, tenzij er een 

einde wordt gemaakt aan de moorden op 

mensenrechtenactivisten, de 

straffeloosheid drastisch wordt aangepakt, 

de paramilitaire groeperingen worden 

ontmanteld en de Colombiaanse 

autoriteiten zich houden aan het 

vredesakkoord; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0446/3 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is verheugd dat de overeenkomst de 

markten opent voor, onder andere, 

goederen, diensten, overheidsopdrachten 

en investeringen, die op basis van de 

beginselen van duurzame ontwikkeling 

mogelijkheden kunnen scheppen voor 

hoogwaardige werkgelegenheid, betere 

arbeidsomstandigheden en een hogere 

levensstandaard door handel en 

investeringen te liberaliseren en uit te 

breiden; 

6. constateert dat de overeenkomst de 

markten opent voor, onder andere, 

goederen, diensten, overheidsopdrachten 

en investeringen voor Europese en 

multinationale ondernemingen en dat 

daardoor de handelsbalans met Colombia 

in het voordeel van de EU is omgeslagen, 

de afhankelijkheid van Colombia en Peru 

van de uitvoer van mijn- en 

landbouwproducten is toegenomen en het 

regenwoud nog meer onder druk staat 

door de stimuleringsmaatregelen voor de 

palmolie-industrie, factoren die op hun 

beurt hebben geleid tot meer landroof en 

het nog zeer fragiele proces van 

industrialisering en economische 

diversificatie van Colombia en Peru 

hebben verstoord; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst erop dat de overeenkomst 

heeft bijgedragen tot de modernisering en 

diversificatie van de uitvoer uit Colombia 

en Peru en een positief effect heeft gehad 

op Colombiaanse en Peruviaanse mkb-

bedrijven; wijst erop dat de overeenkomst 

een mogelijk grotere bijdrage aan de 

ontwikkeling van de start-upcultuur in 

Colombia en Peru met zich meebrengt, met 

name waar het de 

ondernemersgemeenschappen in stedelijke 

centra als Bogotá, Medellín en Lima 

betreft; benadrukt echter dat er aanvullende 

inspanningen moeten worden geleverd met 

betrekking tot de diversificatie van de 

uitvoer van traditionele minerale, olie- en 

landbouwproducten, die 70 % uitmaken 

van het exportvolume, naar de uitvoer van 

verwerkte goederen en producten met een 

hogere toegevoegde waarde, om de 

economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid te ondersteunen, met 

volledige inachtneming van de 

milieunormen en mensenrechten; 

11. neemt kennis van het feit dat de 

Commissie meent dat de overeenkomst 

heeft bijgedragen tot de modernisering en 

diversificatie van de uitvoer uit Colombia 

en Peru en een positief effect heeft gehad 

op Colombiaanse en Peruviaanse mkb-

bedrijven, maar merkt op dat de cijfers 

over de omvang van de uitvoer en de 

gecreëerde werkgelegenheid erg laag zijn 

en herinnert eraan dat er tijdens vorige 

periodes een vergelijkbare vooruitgang 

was; verzoekt de Commissie om de situatie 

van de lokale industrieën en de 

economische diversificatie in haar 

toekomstige analyse op te nemen; wijst 

erop dat de overeenkomst een mogelijk 

grotere bijdrage aan de ontwikkeling van 

de start-upcultuur in Colombia en Peru met 

zich meebrengt, met name waar het de 

ondernemersgemeenschappen in stedelijke 

centra als Bogotá, Medellín en Lima 

betreft; benadrukt echter dat er aanvullende 

inspanningen moeten worden geleverd met 

betrekking tot de diversificatie van de 

uitvoer van traditionele minerale, olie- en 

landbouwproducten, die 70 % uitmaken 

van het exportvolume, naar de uitvoer van 

verwerkte goederen en producten met een 
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hogere toegevoegde waarde, om de 

economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid te ondersteunen, met 

volledige inachtneming van de 

milieunormen en mensenrechten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept dat corruptie een van 

de belangrijkste niet-handelsgerelateerde 

belemmeringen vormt voor het 

ondernemingsklimaat en de operationele 

problemen vergroot waar ondernemingen 

mee te kampen hebben; verzoekt de 

Commissie de overeenkomst te gebruiken 

om toezicht te houden op de binnenlandse 

hervormingen in onze partnerlanden met 

betrekking tot de rechtsstaat en goed 

bestuur en om doeltreffende 

anticorruptiemaatregelen te treffen; 

19. onderstreept dat corruptie de 

democratie ondermijnt en een van de 

belangrijkste niet-handelsgerelateerde 

belemmeringen vormt voor het 

ondernemingsklimaat en de operationele 

problemen vergroot waar ondernemingen 

mee te kampen hebben; spreekt zijn diepe 

bezorgdheid uit over het gebrek aan 

politieke wil in beide landen om grote 

corruptiezaken, zoals de zaak-Odebrecht, 

voor de rechter te brengen; verzoekt de 

Commissie de overeenkomst te gebruiken 

om toezicht te houden op de binnenlandse 

hervormingen in onze partnerlanden met 

betrekking tot de rechtsstaat en goed 

bestuur en om doeltreffende 

anticorruptiemaatregelen te treffen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. dringt erop aan dat het van belang 

is de specifieke bepalingen die verband 

houden met de routekaart voor mensen-, 

milieu- en arbeidsrechten, waartoe het 

heeft opgeroepen in zijn resolutie van 

13 juni 2012 inzake de EU-

handelsovereenkomst met Colombia en 

Peru, op effectieve wijze uit te voeren door 

middel van concrete actieplannen; brengt 

met name in herinnering dat de partijen 

zich hebben verbonden tot handhaving van 

de normen met betrekking tot de vrijheid 

van vereniging, het recht op collectieve 

arbeidsovereenkomsten, strenge en 

effectieve arbeidsinspecties, geweld tegen 

sociale leiders en leiders van etnische 

minderheden, en bescherming van het 

milieu door middel van passende 

mechanismen op het gebied van preventie, 

controle en handhaving; is verheugd over 

de door Colombia geleverde inspanningen 

ter bestrijding van straffeloosheid in het 

geval van strafbare feiten, onder meer door 

het toepassen van betere 

onderzoeksmethoden, maar dringt er op 

aan dat er aanvullende inspanningen 

worden verricht om effectievere 

22. dringt erop aan dat het van belang 

is de specifieke bepalingen die verband 

houden met de routekaart voor mensen-, 

milieu- en arbeidsrechten, waartoe het 

heeft opgeroepen in zijn resolutie van 

13 juni 2012 inzake de EU-

handelsovereenkomst met Colombia en 

Peru, op effectieve wijze uit te voeren door 

middel van concrete actieplannen; brengt 

met name in herinnering dat de partijen 

zich hebben verbonden tot handhaving van 

de normen met betrekking tot de vrijheid 

van vereniging, het recht op collectieve 

arbeidsovereenkomsten, strenge en 

effectieve arbeidsinspecties, geweld tegen 

sociale leiders en leiders van etnische 

minderheden, en bescherming van het 

milieu door middel van passende 

mechanismen op het gebied van preventie, 

controle en handhaving; betreurt het 

gebrek aan inspanningen van Colombia 

om de straffeloosheid van strafbare feiten 

te bestrijden, onder meer door het 

toepassen van betere onderzoeksmethoden, 

dringt erop aan dat de Colombiaanse 

autoriteiten zich actief inzetten om 

effectievere maatregelen te treffen om 
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maatregelen te treffen om geweld tegen 

mensenrechtenactivisten, milieuactivisten, 

vakbondsleiders, leiders van etnische 

groeperingen en gemeenschappen uit te 

roeien en een einde te maken aan de 

aanhoudende ernstige strafbare feiten die 

gepleegd worden tegen vrouwen; 

geweld tegen mensenrechtenactivisten, 

milieuactivisten, vakbondsleiders, leiders 

van etnische groeperingen en 

gemeenschappen uit te roeien en een einde 

te maken aan de aanhoudende ernstige 

strafbare feiten die gepleegd worden tegen 

vrouwen, en roept de Commissie op om de 

mensenrechtenclausule van de 

overeenkomst onverwijld te activeren, tot 

de situatie aanzienlijk is verbeterd; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. neemt nota van de ambitie van de 

Colombiaanse en Peruviaanse regering 

om de plattelandsbevolking alternatieven 

te bieden voor de teelt van coca, die door 

misdaadorganisaties wordt verwerkt; 

roept de Commissie op om met beide 

regeringen samen te werken om 

oplossingen te vinden die ecologisch 

duurzamer zijn dan palmolie;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru 

(2018/2010(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24.  is verheugd dat volgens de 

Adviescommissie van de vakbonden bij de 

OESO het aantal inspecteurs in Colombia 

is gestegen; benadrukt dat er meer 

middelen moeten worden ingezet voor het 

waarborgen van effectieve 

arbeidsinspecties; dringt er bij de 

Commissie en de EDEO op aan Colombia 

te ondersteunen in zijn pogingen om de 

arbeidsinspecties te intensiveren, die 

duidelijk een enorme uitdaging vormen 

voor de Colombiaanse regering omdat de 

staat gedurende het lange gewapende 

conflict geen controle meer had over delen 

van het land, maar die desalniettemin 

moeten worden aangegaan, en verwacht 

dat er aanvullende en effectieve controles 

worden uitgevoerd, met name in 

plattelandsgebieden; vraagt de Commissie 

gedetailleerde informatie te verschaffen 

over het aantal inspecteurs en inspecties, 

alsook over eventueel aangetroffen 

onregelmatigheden; herinnert aan de 

aanbeveling van de Adviescommissie van 

de vakbonden bij de OESO die eruit 

bestaat dat het aantal arbeidsinspecteurs 

moet worden verhoogd om aan de 

internationale normen te voldoen; 

24. neemt kennis van het feit dat 

volgens de Adviescommissie van de 

vakbonden bij de OESO het aantal 

inspecteurs in Colombia is gestegen, ook al 

is die stijging zeer beperkt; benadrukt dat 

er meer middelen moeten worden ingezet 

voor het waarborgen van effectieve 

arbeidsinspecties; verzoekt de Commissie 

en de EDEO er bij Colombia op aan te 

dringen dat het land zijn verplichting 

nakomt om de arbeidsinspecties te 

intensiveren, die duidelijk een enorme 

uitdaging vormen voor de Colombiaanse 

regering omdat de staat gedurende het 

lange gewapende conflict geen controle 

meer had over delen van het land, maar die 

desalniettemin moeten worden uitgevoerd, 

en verwacht dat er aanvullende en 

effectieve controles worden uitgevoerd, 

met name in plattelandsgebieden; vraagt de 

Commissie gedetailleerde informatie te 

verschaffen over het aantal inspecteurs en 

inspecties, alsook over eventueel 

aangetroffen onregelmatigheden; herinnert 

aan de aanbeveling van de 

Adviescommissie van de vakbonden bij de 

OESO die eruit bestaat dat het aantal 

arbeidsinspecteurs moet worden verhoogd 
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om aan de internationale normen te 

voldoen; 

Or. en 

 

 


