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9.1.2019 A8-0446/1 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da strateške vrednote 

sporazuma presegajo področje trgovine, saj 

zagotavljajo trdne temelje za tesnejše 

odnose, z dolgoročno zavezanostjo 

človekovim pravicam, socialnim pravicam, 

pravicam domorodnih ljudstev in kmetov 

ter okoljskim pravicam, prav tako pa 

prispevajo k vzpostavitvi strateškega 

partnerstva med EU in Latinsko Ameriko; 

1. poudarja, da strateške vrednote 

sporazuma presegajo področje trgovine, saj 

zagotavljajo trdne temelje za tesnejše 

odnose, z dolgoročno zavezanostjo 

človekovim pravicam, socialnim pravicam, 

pravicam domorodnih ljudstev in kmetov 

ter okoljskim pravicam, prav tako pa 

prispevajo k vzpostavitvi strateškega 

partnerstva med EU in Latinsko Ameriko; 

izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

neprestanih umorov zagovornikov 

človekovih pravic in članov socialnih 

gibanj v Kolumbiji, saj je bilo od začetka 

leta 2019 zabeleženih že šest žrtev 

umorov; globoko obžaluje odločitev 

kolumbijske vlade in njene parlamentarne 

večine, da ignorira bistvene elemente iz 

vsebine mirovnega sporazuma, zlasti glede 

potrebnega vračanja zemljišč žrtvam 

konflikta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poziva Komisijo, naj ukrepa tako, 

da aktivira demokratično klavzulo in 

prekine začasno uporabo trgovinskega 

sporazuma – ali vsaj njegovega dela – , 

razen če se bodo umori zagovornikov 

človekovih pravic odpravili, nekaznovanje 

drastično zmanjšalo, paravojaške skupine 

ukinile, kolumbijske oblasti pa bodo 

spoštovale mirovni sporazum; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-

Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. pozdravlja dejstvo, da sporazum 

med drugim odpira trge za blago, storitve, 

javna naročila in naložbe, ki lahko – če 

temeljijo na načelih trajnostnega razvoja 

– ustvarijo priložnosti za formalno in 

kakovostno zaposlitev ter boljše delovne 

razmere in višji življenjski standard prek 

liberalizacije in širitve trgovine in naložb; 

6. je seznanjen, da sporazum med 

drugim odpira trge za blago, storitve, javna 

naročila in naložbe za evropska in 

večnacionalna podjetja, poleg tega pa je v 

korist EU spremenil trgovinsko bilanco s 

Kolumbijo, povečal odvisnost Kolumbije 

in Peruja od izvoza rudarskih in 

kmetijskih proizvodov ter povečal pritisk 

na deževni gozd zaradi ustvarjanja 

spodbud za dejavnosti, povezane s 

palmovim oljem, vse to pa je privedlo do 

povečanja prilaščanja zemljišč in oslabilo 

še vedno zelo krhke procese 

industrializacije in gospodarske 

diverzifikacije; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Pierre Vieu, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Paloma López Bermejo, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. opozarja, da je sporazum prispeval 

k posodobitvi in diverzifikaciji izvoza iz 

Kolumbije in Peruja ter pozitivno vplival 

na kolumbijska in perujska MSP; poudarja, 

da ima sporazum potencial za večji 

prispevek k razvoju kolumbijskega in 

perujskega okolja zagonskih podjetij, zlasti 

kar zadeva podjetniške skupnosti te regije 

v urbanih vozliščih, kot so Bogotá, 

Medellín in Lima; vendar poudarja, da je 

treba storiti več v smislu diverzifikacije 

izvoza stran od tradicionalnih mineralnih, 

naftnih in kmetijskih proizvodov, ki 

obsegajo do 70 % izvoza glede na obseg, in 

k izvozu predelanega blaga in proizvodov z 

večjo dodano vrednostjo, da bi podprli 

gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih 

mest ob polnem spoštovanju okoljskih 

standardov in človekovih pravic; 

11. je seznanjen s tem, da Komisija 

meni, da je sporazum prispeval k 

posodobitvi in diverzifikaciji izvoza iz 

Kolumbije in Peruja ter pozitivno vplival 

na kolumbijska in perujska MSP, vendar 

ugotavlja, da so številke v zvezi z obsegom 

in ustvarjanjem delovnih mest zelo nizke, 

in opozarja, da je bil podoben napredek 

dosežen tudi v prejšnjih obdobjih; poziva 

Komisijo, naj v svojo prihodnjo analizo 

vključi položaj lokalnih industrij in 

gospodarsko diverzifikacijo; poudarja, da 

ima sporazum potencial za večji prispevek 

k razvoju kolumbijskega in perujskega 

okolja zagonskih podjetij, zlasti kar zadeva 

podjetniške skupnosti te regije v urbanih 

vozliščih, kot so Bogotá, Medellín in Lima; 

vendar poudarja, da je treba storiti več v 

smislu diverzifikacije izvoza stran od 

tradicionalnih mineralnih, naftnih in 

kmetijskih proizvodov, ki obsegajo do 

70 % izvoza glede na obseg, in k izvozu 

predelanega blaga in proizvodov z večjo 

dodano vrednostjo, da bi podprli 

gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih 

mest ob polnem spoštovanju okoljskih 

standardov in človekovih pravic; 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Predlog spremembe  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 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. vztraja, da je korupcija ena 

najpomembnejših netrgovinskih ovir, ki 

ovira poslovno okolje in povečuje težave, s 

katerimi se podjetja srečujejo pri 

poslovanju; poziva Komisijo, naj sporazum 

uporabi za spremljanje domačih reform v 

partnerskih državah v zvezi s pravno 

državo in dobrim upravljanjem in naj 

pripravi učinkovite protikorupcijske 

ukrepe; 

19. vztraja, da korupcija spodkopava 

demokracijo in je ena najpomembnejših 

netrgovinskih ovir, ki ovira poslovno 

okolje in povečuje težave, s katerimi se 

podjetja srečujejo pri poslovanju; izraža 

globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja 

politične volje, da bi privedli pred sodišče 

velike primere korupcije v obeh državah, 

na primer zadevo Odebrecht; poziva 

Komisijo, naj sporazum uporabi za 

spremljanje domačih reform v partnerskih 

državah v zvezi s pravno državo in dobrim 

upravljanjem in naj pripravi učinkovite 

protikorupcijske ukrepe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba učinkovito in 

prek konkretnih akcijskih načrtov 

uveljaviti posebne določbe v zvezi z 

načrtom za človekove, okoljske in delavske 

pravice, kot je pozval v svoji resoluciji z 

dne 13. junija 2012 o trgovinskem 

sporazumu EU s Kolumbijo in Perujem; 

želi spomniti zlasti na zavezo pogodbenic, 

da bodo uveljavljale standarde glede 

svobode združevanja, pravice do 

kolektivnega pogajanja, strogih in 

učinkovitih delovnih inšpekcij, nasilja nad 

socialnimi in etničnimi voditelji ter varstva 

okolja prek ustreznih mehanizmov 

preprečevanja, nadzora in izvrševanja; v 

zvezi s tem pozdravlja prizadevanja 

Kolumbije za boj proti nekaznovanosti v 

primerih kaznivih dejanj prek izboljšanih 

preiskav, vendar vztraja, da si je treba 

dodatno prizadevati za učinkovitejše 

ukrepe za izkoreninjenje nasilja nad 

zagovorniki človekovih pravic, okoljskimi 

aktivisti, sindikalisti, etničnimi in 

skupnostnimi voditelji ter za končanje 

stalnih hudih kaznivih dejanj zoper ženske; 

22. vztraja, da je treba učinkovito in 

prek konkretnih akcijskih načrtov 

uveljaviti posebne določbe v zvezi z 

načrtom za človekove, okoljske in delavske 

pravice, kot je pozval v svoji resoluciji z 

dne 13. junija 2012 o trgovinskem 

sporazumu EU s Kolumbijo in Perujem; 

želi spomniti zlasti na zavezo pogodbenic, 

da bodo uveljavljale standarde glede 

svobode združevanja, pravice do 

kolektivnega pogajanja, strogih in 

učinkovitih delovnih inšpekcij, nasilja nad 

socialnimi in etničnimi voditelji ter varstva 

okolja prek ustreznih mehanizmov 

preprečevanja, nadzora in izvrševanja; v 

zvezi s tem obžaluje pomanjkanje 

prizadevanj Kolumbije za boj proti 

nekaznovanosti v primerih kaznivih dejanj 

prek izboljšanih preiskav, vztraja, da 

kolumbijske oblasti sprejmejo učinkovite 
ukrepe za izkoreninjenje nasilja nad 

zagovorniki človekovih pravic, okoljskimi 

aktivisti, sindikalisti, etničnimi in 

skupnostnimi voditelji ter za končanje 

stalnih hudih kaznivih dejanj zoper ženske; 

poziva Komisijo, naj nemudoma sproži 

klavzulo o človekovih pravicah v 
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sporazumu, dokler se stanje ne bo 

bistveno izboljšalo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  22a. je seznanjen z željo kolumbijske in 

perujske vlade, da bi podeželskemu 

prebivalstvu ponudili alternativo za 

gojenje koke, ki jo predelujejo hudodelske 

združbe; poziva Komisijo, naj sodeluje z 

obema vladama pri iskanju rešitev, ki bi 

bile okoljsko bolj trajnostne kot palmovo 

olje; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem 

(2018/2010(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24.  pozdravlja dejstvo, da se je po 

podatkih svetovalnega odbora sindikatov 

pri OECD povečalo število inšpektorjev v 

Kolumbiji; poudarja potrebo po več 

sredstvih, da bi se zagotovile učinkovite 

delovne inšpekcije; Komisijo in Evropsko 

službo za zunanje delovanje poziva, naj 

podpreta Kolumbijo pri prizadevanjih za 

okrepitev delovnih inšpekcij, ki so očitno 

velik izziv za kolumbijsko vlado, saj je 

država med dolgotrajnim oboroženim 

konfliktom izgubila nadzor nad deli 

ozemlja, ki pa jih je vseeno treba uresničiti, 

ter pričakuje, da se bo izvajal dodaten in 

učinkovit nadzor, zlasti na podeželju; 

poziva Komisijo, naj zagotovi podrobne 

informacije o številu inšpektorjev in 

inšpekcij, pa tudi o ugotovljenih 

nepravilnostih; želi spomniti na priporočila 

svetovalnega odbora sindikatov pri OECD, 

da je še vedno treba povečati število 

delovnih inšpektorjev, da bi dosegli 

mednarodne standarde na tem področju; 

24. je seznanjen z dejstvom, da se je po 

podatkih svetovalnega odbora sindikatov 

pri OECD povečalo sicer zelo omejeno 

število inšpektorjev v Kolumbiji; poudarja 

potrebo po več sredstvih, da bi se 

zagotovile učinkovite delovne inšpekcije; 

Komisijo in Evropsko službo za zunanje 

delovanje poziva, naj vztrajata, da bo 

Kolumbija spoštovala svoje obveze za 

okrepitev delovnih inšpekcij, ki so očitno 

velik izziv za kolumbijsko vlado, saj je 

država med dolgotrajnim oboroženim 

konfliktom izgubila nadzor nad deli 

ozemlja, ki pa jih je vseeno treba uresničiti, 

ter pričakuje, da se bo izvajal dodaten in 

učinkovit nadzor, zlasti na podeželju; 

poziva Komisijo, naj zagotovi podrobne 

informacije o številu inšpektorjev in 

inšpekcij, pa tudi o ugotovljenih 

nepravilnostih; želi spomniti na priporočila 

svetovalnega odbora sindikatov pri OECD, 

da je še vedno treba povečati število 

delovnih inšpektorjev, da bi dosegli 

mednarodne standarde na tem področju; 

Or. en 
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