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9.1.2019 A8-0446/1 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet betonar att 

avtalets strategiska värden går utöver 

handelsområdet, eftersom avtalet ger en 

god grund för en djupare förbindelse, med 

långsiktigt engagemang för respekt för 

mänskliga rättigheter, för sociala 

rättigheter, för urbefolkningar och 

lantbrukare samt för miljön, och bidrar till 

upprättandet av ett strategiskt partnerskap 

mellan EU och Latinamerika. 

1. Europaparlamentet betonar att 

avtalets strategiska värden går utöver 

handelsområdet, eftersom avtalet ger en 

god grund för en djupare förbindelse, med 

långsiktigt engagemang för respekt för 

mänskliga rättigheter, för sociala 

rättigheter, för urbefolkningar och 

lantbrukare samt för miljön, och bidrar till 

upprättandet av ett strategiskt partnerskap 

mellan EU och Latinamerika. Parlamentet 

uttrycker sin djupaste oro när det gäller 

det fortlöpande dödandet av 

människorättsförsvarare och medlemmar 

av sociala rörelser i Colombia, där sex 

mordoffer redan har registrerats sedan 

början av 2019. Parlamentet beklagar 

djupt beslutet från Colombias regering 

och dess parlamentsmajoritet att bortse 

från avgörande delar av innehållet i 

fredsavtalet, särskilt gällande det 

nödvändiga återlämnandet av mark till 

offren för konflikten. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta åtgärder genom 

att aktivera demokratiklausulen och 

upphäva den provisoriska tillämpningen 

av handelsavtalet – eller åtminstone en 

del av detta – om inte dödandet av 

människorättsförsvarare stoppas, 

straffriheten minskas drastiskt, 

paramilitära grupper undanröjs och 

Colombias myndigheter följer 

fredsavtalet. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet välkomnar att 

avtalet öppnar marknaderna för bland annat 

varor, tjänster, offentliga upphandlingar 

och investeringar, som när det baseras på 

principen om hållbar utveckling kan 

skapa möjligheter till formell 

sysselsättning av god kvalitet och bättre 

arbetsvillkor och högre levnadsstandard 

genom en liberalisering och utvidgning av 

handeln och investeringarna. 

6. Europaparlamentet noterar att 

avtalet öppnar marknaderna för bland annat 

varor, tjänster, offentliga upphandlingar 

och investeringar för europeiska och 

multinationella företag, och att det som 

följd har förskjutit handelsbalansen med 

Colombia till EU:s fördel, ökat Colombias 

och Perus beroende av export av 

produkter från gruvindustri och jordbruk 

och ökat påfrestningen på regnskogen 

genom att skapa incitament för 

palmoljebranschen, vilket har lett till ökat 

markrofferi och försvagat deras ännu 

mycket ömtåliga processer för 

industrialisering och ekonomisk 

diversifiering. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påpekar att 

avtalet har bidragit till modernisering och 

diversifiering av exporten från Colombia 

och Peru och att det har haft en positiv 

inverkan på colombianska och peruanska 

små och medelstora företag. Parlamentet 

påpekar att avtalet har potential att bidra 

ännu mer till utvecklingen av förhållandena 

för uppstartsföretag i Colombia och Peru, 

särskilt när det gäller regionens 

företagskoncentrationer i storstäder som 

Bogotá, Medellín och Lima. Parlamentet 

betonar dock att mer måste göras i fråga 

om att diversifiera exporten bort från de 

traditionella mineraliska produkterna, 

oljeprodukterna och jordbruksprodukterna, 

som står för så mycket som 70 % av 

exportvolymen, till export av bearbetade 

varor och produkter med större mervärde, i 

syfte att stödja den ekonomiska 

utvecklingen och skapandet av 

arbetstillfällen, med full respekt för 

miljöstandarder och mänskliga rättigheter. 

11. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen anser att avtalet har 

bidragit till modernisering och 

diversifiering av exporten från Colombia 

och Peru och att det har haft en positiv 

inverkan på colombianska och peruanska 

små och medelstora företag. Parlamentet 

observerar samtidigt att de siffror som 

gäller volymer och arbetsskapande är 

mycket låga, och påminner om att 

liknande framsteg skett under tidigare 

perioder. Kommissionen uppmanas att 

inkludera situationen för den lokala 

industrin samt den ekonomiska 

diversifieringen i sin framtida analys. 
Parlamentet påpekar att avtalet har 

potential att bidra ännu mer till 

utvecklingen av förhållandena för 

uppstartsföretag i Colombia och Peru, 

särskilt när det gäller regionens 

företagskoncentrationer i storstäder som 

Bogotá, Medellín och Lima. Parlamentet 

betonar dock att mer måste göras i fråga 

om att diversifiera exporten bort från de 

traditionella mineraliska produkterna, 

oljeprodukterna och jordbruksprodukterna, 

som står för så mycket som 70 % av 

exportvolymen, till export av bearbetade 
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varor och produkter med större mervärde, i 

syfte att stödja den ekonomiska 

utvecklingen och skapandet av 

arbetstillfällen, med full respekt för 

miljöstandarder och mänskliga rättigheter. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet påpekar att 

korruption är ett av de största icke-

handelsmässiga hindren, som hämmar 

företagsklimatet och leder till ökade 

operativa svårigheter för företagen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

använda detta avtal för att övervaka 

inhemska reformer i partnerländerna på 

områdena rättsstatlighet och god 

förvaltning och att ta fram effektiva 

åtgärder mot korruption. 

19. Europaparlamentet påpekar att 

korruption undergräver demokrati och är 

ett av de största icke-handelsmässiga 

hindren, som hämmar företagsklimatet och 

leder till ökade operativa svårigheter för 

företagen. Parlamentet uttrycker sin djupa 

oro över bristen på politisk vilja att 

lagföra omfattande fall av korruption i 

båda länderna, såsom i fallet med 

Odebrecht. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att använda detta avtal för 

att övervaka inhemska reformer i 

partnerländerna på områdena rättsstatlighet 

och god förvaltning och att ta fram 

effektiva åtgärder mot korruption. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet insisterar på 

behovet av att genom konkreta 

åtgärdsplaner effektivt genomföra de 

specifika bestämmelser som gäller 

färdplanen för mänskliga rättigheter, 

miljörättigheter och arbetstagarrättigheter, 

enligt vad som efterfrågas i dess resolution 

av den 13 juni 2012 om EU:s handelsavtal 

med Colombia och Peru. Parlamentet 

påminner särskilt om parternas åtagande att 

tillämpa standarder avseende 

föreningsfrihet, rätten till kollektiva 

förhandlingar, stränga och effektiva 

yrkesinspektioner, våld mot sociala ledare 

och ledare för etniska grupper och 

miljöskydd genom lämpliga mekanismer 

för förebyggande, kontroll och tillämpning. 

Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang Colombias ansträngningar för 

att bekämpa straffrihet för brott, bland 

annat genom förbättrade utredningar, men 

betonar att det krävs ytterligare 

ansträngningar för att vidta effektivare 
åtgärder i syfte att utplåna våldet mot 

människorättsförsvarare, miljöaktivister, 

fackföreningsaktiva, ledare för etniska 

grupper och samhällsledare och få slut på 

22. Europaparlamentet insisterar på 

behovet av att genom konkreta 

åtgärdsplaner effektivt genomföra de 

specifika bestämmelser som gäller 

färdplanen för mänskliga rättigheter, 

miljörättigheter och arbetstagarrättigheter, 

enligt vad som efterfrågas i dess resolution 

av den 13 juni 2012 om EU:s handelsavtal 

med Colombia och Peru. Parlamentet 

påminner särskilt om parternas åtagande att 

tillämpa standarder avseende 

föreningsfrihet, rätten till kollektiva 

förhandlingar, stränga och effektiva 

yrkesinspektioner, våld mot sociala ledare 

och ledare för etniska grupper och 

miljöskydd genom lämpliga mekanismer 

för förebyggande, kontroll och tillämpning. 

Parlamentet beklagar i detta sammanhang 

Colombias brist på ansträngningar för att 

bekämpa straffrihet för brott, bland annat 

genom förbättrade utredningar, insisterar 

på att Colombias myndigheter vidtar 

effektiva åtgärder i syfte att utplåna våldet 

mot människorättsförsvarare, 

miljöaktivister, fackföreningsaktiva, ledare 

för etniska grupper och samhällsledare och 

få slut på de bestående allvarliga brotten 
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de bestående allvarliga brotten mot 

kvinnor. 

mot kvinnor, och uppmanar 

kommissionen att omedelbart aktivera 

avtalets människorättsklausul, till dess att 

situationen har förbättrats betydligt. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0446/7 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  22a. Europaparlamentet noterar 

ambitionen hos Colombias och Perus 

regeringar att ge landsbygdsbefolkningen 

alternativ till att odla koka, som bearbetas 

av kriminella organisationer. 

Kommissionen uppmanas att samarbeta 

med båda regeringarna för att hitta 

lösningar som är mer miljömässigt 

hållbara än palmolja.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru 

(2018/2010(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24.  Europaparlamentet välkomnar att 

det, enligt fackföreningarnas rådgivande 

kommitté vid OECD, har skett en ökning 

av antalet inspektörer i Colombia. 

Parlamentet betonar behovet av ökade 

resurser för att garantera effektiva 

yrkesinspektioner. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att stödja Colombia i dess 

ansträngningar att stärka 

yrkesinspektioner, vilket uppenbart är en 

enorm utmaning för Colombias regering 

givet att staten hade mist kontroll över 

delar av landet under den långa väpnade 

konflikten, men vilket likväl måste 

genomföras. Parlamentet förväntar sig att 

ytterligare effektiva kontroller genomförs, 

särskilt i landsbygdsområden. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lämna 

detaljerad information om antalet 

inspektörer, inspektioner och påvisade 

oegentligheter. Parlamentet påminner om 

rekommendationerna från 

fackföreningarnas rådgivande kommitté 

vid OECD om att antalet yrkesinspektörer 

fortfarande måste ökas upp till 

internationella standarder. 

24. Europaparlamentet noterar att det, 

enligt fackföreningarnas rådgivande 

kommitté vid OECD, har skett en ökning 

av antalet inspektörer i Colombia, om än i 

mycket begränsad omfattning. 

Parlamentet betonar behovet av ökade 

resurser för att garantera effektiva 

yrkesinspektioner. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att insistera på att 

Colombia fullgör sin skyldighet att stärka 

yrkesinspektioner, vilket uppenbart är en 

enorm utmaning för Colombias regering 

givet att staten hade mist kontroll över 

delar av landet under den långa väpnade 

konflikten, men vilket likväl måste 

genomföras. Parlamentet förväntar sig att 

ytterligare effektiva kontroller genomförs, 

särskilt i landsbygdsområden. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lämna 

detaljerad information om antalet 

inspektörer, inspektioner och påvisade 

oegentligheter. Parlamentet påminner om 

rekommendationerna från 

fackföreningarnas rådgivande kommitté 

vid OECD om att antalet yrkesinspektörer 

fortfarande måste ökas upp till 

internationella standarder. 
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Or. en 

 

 


