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9.1.2019 A8-0446/1 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że strategiczna wartość 

umowy wykracza poza strefę handlu, 

ponieważ tworzy ona solidne podstawy dla 

pogłębionych stosunków opartych na 

długoterminowym zaangażowaniu się w 

poszanowanie praw człowieka, praw 

socjalnych, praw ludności tubylczej i 

wiejskiej oraz środowiska naturalnego, a 

także przyczynia się do zawiązania 

strategicznego partnerstwa między UE a 

Ameryką Łacińską; 

1. podkreśla, że strategiczna wartość 

umowy wykracza poza strefę handlu, 

ponieważ tworzy ona solidne podstawy dla 

pogłębionych stosunków opartych na 

długoterminowym zaangażowaniu się w 

poszanowanie praw człowieka, praw 

socjalnych, praw ludności tubylczej i 

wiejskiej oraz środowiska naturalnego, a 

także przyczynia się do zawiązania 

strategicznego partnerstwa między UE a 

Ameryką Łacińską; wyraża głębokie 

zaniepokojenie z powodu nieustającego 

mordowania obrońców praw człowieka i 

członków ruchów społecznych w 

Kolumbii, gdzie od początku 2019 r. 

odnotowano już sześć ofiar zabójstw; 

głęboko ubolewa nad decyzją rządu 

kolumbijskiego i jego większości 

parlamentarnej, by zignorować istotne 

elementy porozumienia pokojowego, w 

szczególności niezbędny zwrot gruntów 

ofiarom konfliktu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. wzywa Komisję do podjęcia działań 

w drodze uruchomienia klauzuli 

demokratycznej i zawieszenia 

tymczasowego stosowania umowy 

handlowej – lub przynajmniej jej części – 

chyba że zostanie położony kres 

mordowaniu obrońców praw człowieka, 

drastycznie zmaleje bezkarność grup 

paramilitarnych, a władze Kolumbii będą 

przestrzegały porozumienia pokojowego; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

umowa otwiera rynki między innymi dla 

towarów, usług, zamówień rządowych i 

inwestycji, które w oparciu o zasady 

zrównoważonego rozwoju mogą stwarzać 

szanse na formalne zatrudnienie dobrej 

jakości, lepsze warunki pracy i lepszy 

poziom życia dzięki liberalizacji oraz 

rozwojowi handlu i inwestycji; 

6. zauważa, że umowa otwiera rynki 

między innymi dla towarów, usług, 

zamówień rządowych i inwestycji 

pochodzących z przedsiębiorstw 

europejskich i wielonarodowych i w 

konsekwencji przechyliła równowagę 

handlową z Kolumbią na korzyść UE, 

zwiększyła zależność Kolumbii i Peru od 

wywozu kopalin i produktów rolnych oraz 

zwiększyła presję na lasy deszczowe 

poprzez zachęty dla sektora oleju 

palmowego, co doprowadziło do wzrostu 

zjawiska masowego wykupu gruntów 

rolnych i osłabiło wciąż bardzo kruche 

procesy uprzemysłowienia i dywersyfikacji 

gospodarczej w tych krajach; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę, że umowa wniosła 

wkład w modernizację i dywersyfikację 

wywozów z Kolumbii i Peru oraz że 

wywarła pozytywny wpływ na 

kolumbijskie i peruwiańskie MŚP; zwraca 

uwagę, że umowa może w jeszcze 

większym stopniu przyczynić się do 

rozwoju sfery działalności kolumbijskich i 

peruwiańskich przedsiębiorstw typu start-

up, w szczególności mowa tu o 

społecznościach przedsiębiorczych tego 

regionu w takich ośrodkach miejskich jak 

Bogota, Medellin i Lima; podkreśla jednak 

potrzebę dalszych działań na rzecz 

dywersyfikacji wywozu w celu przejścia 

od kopalin, ropy i produktów rolnych, 

które stanowią do 70 % wolumenu 

wywozu, do towarów i produktów 

przetworzonych o większej wartości 

dodanej, aby wesprzeć rozwój gospodarzy 

i tworzenie miejsc pracy przy pełnym 

poszanowaniu standardów w zakresie 

ochrony środowiska i praw człowieka; 

11. przyjmuje do wiadomości opinię 

Komisji, że umowa wniosła wkład w 

modernizację i dywersyfikację wywozów z 

Kolumbii i Peru oraz że wywarła 

pozytywny wpływ na kolumbijskie i 

peruwiańskie MŚP, lecz zauważa, że dane 

liczbowe odnoszące się do liczby i 

tworzenia miejsc pracy są bardzo niskie, i 

przypomina, że podobne postępy 

poczyniono w poprzednich okresach; 

wzywa Komisję do uwzględnienia w 

przyszłej analizie sytuacji przemysłu 

lokalnego i dywersyfikacji gospodarczej; 

zwraca uwagę, że umowa może w jeszcze 

większym stopniu przyczynić się do 

rozwoju sfery działalności kolumbijskich i 

peruwiańskich przedsiębiorstw typu start-

up, w szczególności mowa tu o 

społecznościach przedsiębiorczych tego 

regionu w takich ośrodkach miejskich jak 

Bogota, Medellin i Lima; podkreśla jednak 

potrzebę dalszych działań na rzecz 

dywersyfikacji wywozu w celu przejścia 

od kopalin, ropy i produktów rolnych, 

które stanowią do 70 % wolumenu 

wywozu, do towarów i produktów 

przetworzonych o większej wartości 

dodanej, aby wesprzeć rozwój gospodarzy 
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i tworzenie miejsc pracy przy pełnym 

poszanowaniu standardów w zakresie 

ochrony środowiska i praw człowieka; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że korupcja stanowi 

jedną z największych pozahandlowych 

barier szkodzących otoczeniu 

biznesowemu i zwiększających trudności 

operacyjne napotykane przez 

przedsiębiorstwa; apeluje do Komisji o 

wykorzystanie umowy do monitorowania 

wewnętrznych reform służących 

praworządności i dobrym rządom w 

krajach partnerskich oraz o 

zaproponowanie skutecznych środków 

antykorupcyjnych; 

19. podkreśla, że korupcja uderza w 

demokrację i stanowi jedną z największych 

pozahandlowych barier szkodzących 

otoczeniu biznesowemu i zwiększających 

trudności operacyjne napotykane przez 

przedsiębiorstwa; wyraża głębokie 

zaniepokojenie brakiem woli politycznej, 

by postawić przed wymiarem 

sprawiedliwości osoby zamieszane w 

poważne przypadki korupcji w obu 

krajach, na przykład w sprawę Odebrecht; 
apeluje do Komisji o wykorzystanie 

umowy do monitorowania wewnętrznych 

reform służących praworządności i dobrym 

rządom w krajach partnerskich oraz o 

zaproponowanie skutecznych środków 

antykorupcyjnych; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla potrzebę wdrożenia – w 

sposób skuteczny i poprzez konkretne 

plany działania – szczegółowych 

przepisów związanych z harmonogramem 

działań na rzecz praw człowieka, praw 

środowiskowych i praw pracowniczych, 

czego domagał się w swojej rezolucji z 

dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie umowy 

o handlu między UE a Kolumbią i Peru; 

przypomina w szczególności o 

zobowiązaniu stron do wdrożenia i 

egzekwowania standardów w zakresie 

wolności zrzeszania się, prawa do rokowań 

zbiorowych, rygorystycznych i 

skutecznych inspekcji pracy, przemocy 

wobec przywódców społecznych i 

etnicznych oraz ochrony środowiska za 

pomocą odpowiednich mechanizmów 

zapobiegania, kontroli i egzekwowania; w 

tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 

poczynione przez Kolumbię wysiłki na 

rzecz zwalczenia bezkarności przestępstw, 

w tym dzięki usprawnieniu dochodzeń, 

lecz nalega, by podjęto dalsze starania na 

rzecz skuteczniejszych działań przeciwko 

przemocy wobec obrońców praw 

człowieka, działaczy ekologicznych, 

22. podkreśla potrzebę wdrożenia – w 

sposób skuteczny i poprzez konkretne 

plany działania – szczegółowych 

przepisów związanych z harmonogramem 

działań na rzecz praw człowieka, praw 

środowiskowych i praw pracowniczych, 

czego domagał się w swojej rezolucji z 

dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie umowy 

o handlu między UE a Kolumbią i Peru; 

przypomina w szczególności o 

zobowiązaniu stron do wdrożenia i 

egzekwowania standardów w zakresie 

wolności zrzeszania się, prawa do rokowań 

zbiorowych, rygorystycznych i 

skutecznych inspekcji pracy, przemocy 

wobec przywódców społecznych i 

etnicznych oraz ochrony środowiska za 

pomocą odpowiednich mechanizmów 

zapobiegania, kontroli i egzekwowania; w 

tym kontekście ubolewa nad brakiem 

wysiłków ze strony Kolumbii, by zwalczać 

bezkarność przestępstw, w tym dzięki 

usprawnieniu dochodzeń, nalega, by 

władze Kolumbii podjęły skuteczne 

działania na rzecz położenia kresu 

przemocy wobec obrońców praw 

człowieka, działaczy ekologicznych, 
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działaczy związków zawodowych, 

przywódców grup etnicznych i 

społeczności lokalnych, a także na rzecz 

położenia kresu poważnym przestępstwom 

wciąż popełnianym wobec kobiet; 

działaczy związków zawodowych, 

przywódców grup etnicznych i 

społeczności lokalnych, a także na rzecz 

położenia kresu poważnym przestępstwom 

wciąż popełnianym wobec kobiet, oraz 

wzywa Komisję do niezwłocznego 

uruchomienia ujętej w umowie klauzuli 

praw człowieka, która powinna 

obowiązywać do czasu znacznej poprawy 

sytuacji w tym zakresie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  22a. przyjmuje do wiadomości ambitne 

plany kolumbijskiego i peruwiańskiego 

rządu dotyczące zaoferowania ludności 

wiejskiej alternatywy dla hodowli koki, 

która jest przetwarzana przez organizacje 

przestępcze; wzywa Komisję do 

współpracy z obydwoma rządami w celu 

znalezienia rozwiązań bardziej 

zrównoważonych pod względem 

środowiskowym niż olej palmowy;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

(2018/2010(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż 

według Komitetu Doradczego ds. 

Związków Zawodowych przy OECD 

wzrosła liczba inspektorów pracy w 

Kolumbii; podkreśla potrzebę zwiększenia 

zasobów w celu zagwarantowania 

skutecznych inspekcji pracy; wzywa 

Komisję i ESDZ do wsparcia Kolumbii w 

jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia 

inspekcji pracy, które niewątpliwie są 

ogromnym wyzwaniem dla rządu 

Kolumbii ze względu na to, że państwo 

utraciło kontrolę nad niektórymi częściami 

kraju podczas długotrwałego konfliktu 

zbrojnego, lecz wyzwanie to musi zostać 

podjęte, oraz oczekuje, że będą 

przeprowadzane dodatkowe i skuteczne 

kontrole, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich; zwraca się do Komisji o 

przedstawienie szczegółowych informacji 

na temat liczby inspektorów pracy i 

inspekcji pracy, jak również wykrytych 

nieprawidłowości; przypomina o 

zaleceniach Komitetu Doradczego ds. 

Związków Zawodowych przy OECD, 

zgodnie z którymi liczba inspektorów 

pracy musi jeszcze wzrosnąć, aby zbliżyła 

się do standardów międzynarodowych; 

24. przyjmuje do wiadomości fakt, iż 

według Komitetu Doradczego ds. 

Związków Zawodowych przy OECD 

wzrosła liczba inspektorów pracy w 

Kolumbii, choć jest ona znikoma; 

podkreśla potrzebę zwiększenia zasobów w 

celu zagwarantowania skutecznych 

inspekcji pracy; wzywa Komisję i ESDZ 

do wywarcia na Kolumbię presji, by 

wywiązała się z obowiązku wzmocnienia 

inspekcji pracy, co niewątpliwie jest 

ogromnym wyzwaniem dla rządu 

Kolumbii ze względu na to, że państwo 

utraciło kontrolę nad niektórymi częściami 

kraju podczas długotrwałego konfliktu 

zbrojnego, lecz wyzwanie to musi zostać 

podjęte, oraz oczekuje, że będą 

przeprowadzane dodatkowe i skuteczne 

kontrole, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich; zwraca się do Komisji o 

przedstawienie szczegółowych informacji 

na temat liczby inspektorów pracy i 

inspekcji pracy, jak również wykrytych 

nieprawidłowości; przypomina o 

zaleceniach Komitetu Doradczego ds. 

Związków Zawodowych przy OECD, 

zgodnie z którymi liczba inspektorów 

pracy musi jeszcze wzrosnąć, aby zbliżyła 
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się do standardów międzynarodowych; 

Or. en 

 

 


