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30.9.2020 A9-0160/3

Tarkistus 3
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että viimeaikaiset 
eurobarometrit osoittavat, että noin 
60 prosenttia unionin kansalaisista katsoo 
hyötyvänsä kansainvälisestä kaupasta; 
ottaa huomioon, että osa kansalaisista 
tuntee hyvin kauppapolitiikan ja 
kauppasopimukset; ottaa huomioon, että 
puolet kyselytutkimukseen osallistuneista 
katsoo, että EU:n kauppapolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
työpaikkojen luominen EU:hun sekä 
ympäristö- ja terveysnormien 
puolustaminen; katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden on jatkettava toimia 
kehittääkseen kauppapolitiikkaa ja 
kauppasopimuksia koskevan 
asianmukaisen viestintästrategian, jolla 
torjutaan kauppaa koskevia valeuutisia ja 
välitetään mahdollisimman paljon tietoa, 
ja tässä yhteydessä on keskityttävä 
tiettyihin sidosryhmiin ja lisättävä 
talouden toimijoiden tietoisuutta 
kauppasopimuksista;

G. ottaa huomioon, että EU:n 
kansalaiset vaativat yhä enemmän, että 
EU mukautuu uusiin haasteisiin, joita 
yhteiskuntamme kohtaavat; ottaa 
huomioon, että merkittävä osa 
kansalaisista tuntee hyvin kauppapolitiikan 
ja kauppasopimukset ja katsoo, että EU:n 
kauppapolitiikan ensisijaisena tavoitteena 
olisi oltava työpaikkojen luominen EU:hun 
sekä ympäristö- ja terveysnormien 
puolustaminen; katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden on jatkettava toimia 
kehittääkseen kauppapolitiikkaa ja 
kauppasopimuksia koskevan 
asianmukaisen viestintästrategian, jolla 
pyritään tarjoamaan yleisölle kattavaa, 
uskottavaa ja puolueetonta tietoa;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/4

Tarkistus 4
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että covid-19-pandemian 
puhkeaminen on aiheuttanut monitahoisen 
kriisin, jonka seuraukset ulottuvat pitkälle 
tulevaisuuteen, ja se on paljastanut 
joidenkin keskeisten tuotteiden, myös 
lääkinnällisten laitteiden ja välineiden, 
maailmanlaajuisten arvoketjujen 
häiriönsietokyvyn puutteen; toteaa, että 
kriisi on osoittanut nykyistä vankempien ja 
kestävämpien tuotantoketjujen tarpeen sekä 
tarpeen investoida strategisille aloille, jotta 
voidaan parantaa EU:n toimitusketjujen 
häiriönsietokykyä; ottaa huomioon, että 
tieteelliseen näyttöön perustuvat raportit 
tuovat esiin maailmanlaajuisten 
pandemioiden puhkeamisen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden 
kasvavan riskin, joka voi vaikuttaa 
kansainvälisiin suhteisiin; toteaa, että G20-
maiden kauppaministerit ovat sitoutuneet 
lieventämään covid-19-kriisin vaikutuksia 
kansainväliseen kauppaan ja 
investointeihin jatkamalla yhteistyötä 
vapaan, oikeudenmukaisen, 
syrjimättömän, avoimen, ennakoitavan ja 
vakaan kauppa- ja investointiympäristön 
aikaansaamiseksi sekä säilyttämällä 
markkinat avoimina, jotta varmistetaan 
kriittisten lääkintätarvikkeiden ja -
laitteiden, kriittisten maataloustuotteiden ja 
muiden keskeisten tavaroiden ja palvelujen 
jatkuva liikkuminen yli rajojen; 

J. toteaa, että covid-19-pandemian 
puhkeaminen on paljastanut EU:n 
talouden haavoittuvuuden ja vuosia 
jatkuneesta dogmaattisesta kaupan 
vapauttamisesta johtuvan riippuvuuden 
sen toimitusketjuista kolmansissa maissa, 
aiheuttanut monitahoisen kriisin, jonka 
seuraukset ulottuvat pitkälle 
tulevaisuuteen, sekä paljastanut joidenkin 
keskeisten tuotteiden, myös lääkinnällisten 
laitteiden ja välineiden, maailmanlaajuisten 
arvoketjujen häiriönsietokyvyn puutteen; 
toteaa, että kriisi on osoittanut nykyistä 
vankempien ja kestävämpien 
tuotantoketjujen tarpeen sekä tarpeen 
investoida strategisille aloille, jotta voidaan 
parantaa EU:n toimitusketjujen 
häiriönsietokykyä; ottaa huomioon, että 
tieteelliseen näyttöön perustuvat raportit 
tuovat esiin maailmanlaajuisten 
pandemioiden puhkeamisen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden 
kasvavan riskin, joka voi vaikuttaa 
kansainvälisiin suhteisiin; toteaa, että G20-
maiden kauppaministerit eivät ole 
kyenneet puuttumaan asianmukaisesti 
kriisien perimmäisiin syihin ryhtymällä 
uudistamaan tuotantoketjuja, jotta 
voidaan varmistaa talouden 
monipuolisuus ja häiriönsietokyky sen 
lisäksi, että varmistetaan kriittisten 
lääkintätarvikkeiden ja -laitteiden, 
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kriittisten maataloustuotteiden ja muiden 
keskeisten tavaroiden ja palvelujen jatkuva 
liikkuminen yli rajojen; 
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30.9.2020 A9-0160/5

Tarkistus 5
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että globaali 
toimintaympäristö on muuttunut 
merkittäviltä osin ja osoittautunut ennalta 
arvaamattomaksi ja kahden viime vuoden 
aikana on esiintynyt jännitteitä; toistaa 
tukevansa avointa, vapaata, sääntöihin 
perustuvaa, ennakoitavaa ja 
oikeudenmukaista monenvälistä 
kauppajärjestelmää, joka olisi turvattava ja 
jota olisi edistettävä; huomauttaa, että 
vaikeasta maailmanlaajuisesta 
taloustilanteesta huolimatta EU:n 
tavarakauppa sen 
kauppasopimuskumppanien kanssa oli 
84,6 miljardia ylijäämäinen 
(vuonna 2018), kun taas sen kaupan 
kokonaisvaje muun maailman kanssa oli 
noin 24,6 miljardia euroa; muistuttaa, että 
yli 36 miljoonaa työpaikkaa on 
riippuvaisia EU:n ulkopuolelle 
suuntautuvasta viennistä;

1. on huolestunut siitä, että globaali 
toimintaympäristö on muuttunut 
merkittäviltä osin ja osoittautunut ennalta 
arvaamattomaksi ja kahden viime vuoden 
aikana on esiintynyt jännitteitä, sekä EU:n 
talouden haavoittuvuudesta ja sen 
keskeisten tuotteiden toimitusketjujen 
riippuvuudesta vuosia jatkuneen 
vapauttamisen vuoksi; toistaa tukevansa 
avointa, vapaata, sääntöihin perustuvaa, 
ennakoitavaa ja oikeudenmukaista 
monenvälistä kauppajärjestelmää, joka 
olisi turvattava ja jota olisi edistettävä 
mutta uudistettava, jotta se olisi 
avoimempi, demokraattisempi ja 
kansainvälisen oikeuden normihierarkian 
mukainen; katsoo, että yhteinen 
kauppapolitiikka on suunnattava 
perusteellisesti uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa laadukkaiden työpaikkojen 
luominen, julkisten palvelujen 
vahvistaminen, strategisten ja 
haavoittuvien taloudenalojen suojelu sekä 
taloudellisen toiminnan 
monipuolistaminen, niin että voidaan 
vastata pandemioiden, 
ilmastonmuutoksen ja köyhyyden 
kaltaisiin suuriin haasteisiin;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/6

Tarkistus 6
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vaatii, että EU:n kauppastrategialla 
on jatkossakin edistettävä unionin etuja ja 
arvoja kohdattaessa uusia haasteita eri 
puolilla maailmaa, parannettava EU:n 
teollisuuden kilpailukykyä ja saatava 
aikaan talouskasvua Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti; katsoo siksi, että parhaita 
keinoja lisätä EU:n kilpailukykyä 
globalisoituneessa maailmassa ovat 
kunnianhimoinen monenvälinen, 
useammankeskinen ja kahdenvälinen 
ohjelma, sellaisten molemmille osapuolille 
oikeudenmukaisten ja hedelmällisten 
sopimusten tekeminen, joilla varmistetaan 
tiukka vastavuoroisuus ja eurooppalaisten 
tiukkojen normien ja standardien 
noudattaminen arkaluonteisilla aloilla sekä 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja niiden 
tehokas suojelu, perusteettomien kaupan 
esteiden poistaminen sekä tarvittaessa 
kaupan suojatoimien käyttäminen;

3. vaatii, että EU:n kauppastrategialla 
on vastattava uusiin haasteisiin eri 
puolilla maailmaa, parannettava EU:n 
teollisuuden häiriönsietokykyä ja 
asetettava kauppastrategia 
samansuuntaiseksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa; 
katsoo siksi, että parhaita keinoja lisätä 
EU:n kilpailukykyä globalisoituneessa 
maailmassa ovat kunnianhimoinen 
kansainvälinen, monenvälinen, 
useammankeskinen ja kahdenvälinen 
ohjelma, sellaisten molemmille osapuolille 
oikeudenmukaisten ja hedelmällisten 
sopimusten tekeminen, joilla varmistetaan 
tiukka vastavuoroisuus ja eurooppalaisten 
tiukkojen normien ja standardien 
noudattaminen arkaluonteisilla aloilla sekä 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja niiden 
tehokas suojelu, perusteettomien kaupan 
esteiden poistaminen sekä tarvittaessa 
kaupan suojatoimien käyttäminen;

Or. en



AM\1214594FI.docx PE658.341v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

30.9.2020 A9-0160/7

Tarkistus 7
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 korostaa, että jäsenvaltioiden 
välistä tietojenvaihtoa on lisättävä; 
kehottaa lisäämään hyvien käytäntöjen 
vaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä 
synergioiden aikaansaamiseksi ja tulosten 
parantamiseksi; korostaa tässä yhteydessä 
myös, että sopimusten arviointistrategioita 
olisi parannettava, ja katsoo, että komission 
olisi varmistettava, että kaikille 
kauppasopimuksille tehdään oikea-
aikaisesti ja riippumattoman elimen 
toimesta parempi vaikutustenarviointi;

5. korostaa, että jäsenvaltioiden 
välistä tietojenvaihtoa on lisättävä; 
kehottaa lisäämään hyvien käytäntöjen 
vaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä 
synergioiden aikaansaamiseksi ja tulosten 
parantamiseksi; korostaa tässä yhteydessä 
myös, että sopimusten arviointistrategioita 
olisi parannettava, ja katsoo, että komission 
olisi varmistettava, että kaikille 
kauppasopimuksille tehdään luotettavia 
talousmalleja käyttäen oikea-aikaisesti ja 
riippumattoman elimen toimesta parempi 
vaikutustenarviointi;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/8

Tarkistus 8
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on kehitettävä parempi 
viestintästrategia EU:n kauppapolitiikan 
etujen tuomiseksi esiin ja lisättävä 
tietoisuutta yhteiskunnan ja sidosryhmien 
osallistamiseksi tehokkaasti; muistuttaa, 
että etenemissuunnitelmat tarjoavat 
komissiolle mahdollisuuden viestiä ja 
selittää tiettyjen aloitteiden perusteet ja 
tavoitteet sekä osallistaa yhteiskunta ja 
sidosryhmät ja ottaa vastaan palautetta; 
katsoo, että komission olisi varmistettava 
etenemissuunnitelmien ja muiden 
kuulemistoimien täysi avoimuus, jotta 
voidaan maksimoida niiden vaikutukset ja 
taata sidosryhmien osallistuminen;

7. painottaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on oltava paremmin 
yhteydessä yhteiskuntaan ja sidosryhmiin 
ja otettava vastaan palautetta; katsoo, että 
komission olisi varmistettava 
etenemissuunnitelmien ja muiden 
kuulemistoimien täysi avoimuus, jotta 
voidaan maksimoida niiden vaikutukset ja 
taata sidosryhmien osallistuminen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/9

Tarkistus 9
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavina taloudellisia 
menetyksiä, jotka johtuvat kansainvälisen 
kaupan ja globaalien arvoketjujen 
katkeamisesta covid-19-pandemian 
seurauksena ja joilla voi olla erityisen 
vakavia vaikutuksia kehitysmaihin; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että sen 
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
koskevat määräykset tukevat lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden saatavuutta; 

11. pitää valitettavina taloudellisia 
menetyksiä, jotka johtuvat kansainvälisen 
kaupan ja globaalien arvoketjujen 
katkeamisesta covid-19-pandemian 
seurauksena ja joilla voi olla erityisen 
vakavia vaikutuksia kehitysmaihin; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että sen 
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
koskevat määräykset tukevat lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden saatavuutta ja 
varmistavat elintarviketurvan 
kehitysmaissa;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/10

Tarkistus 10
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa, että tämä on ratkaiseva 
hetki edistää avointa, reilua, tasapainoista, 
kestävää ja arvoihin perustuvaa 
monenvälisyyttä ja edistää globaalia 
kauppajärjestelmää; pitää hyvin 
valitettavana umpikujaa WTO:ssa ja katsoo 
sen edellyttävän aktiivisia toimia ja 
sitoutumista kaikilta WTO:n jäseniltä; 
toistaa olevansa sitoutunut puolustamaan 
sääntöihin perustuvaa monenvälistä 
kauppajärjestelmää;

13. painottaa, että tämä on ratkaiseva 
hetki edistää avointa, reilua, tasapainoista, 
kestävää ja arvoihin perustuvaa 
monenvälisyyttä ja edistää globaalia 
kauppajärjestelmää; pitää hyvin 
valitettavana umpikujaa WTO:ssa ja katsoo 
sen edellyttävän aktiivisia toimia ja 
sitoutumista kaikilta WTO:n jäseniltä; 
toistaa olevansa sitoutunut puolustamaan 
sääntöihin perustuvaa monenvälistä 
kauppajärjestelmää ja kansainvälistä 
oikeutta;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Tarkistus 11
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on tyytyväinen monenvälistä 
investointituomioistuinta koskevien 
neuvottelujen etenemiseen; toteaa, että 
kansainvälisen tuomioistuinjärjestelmän 
on määrä toimia välivaiheena kohti 
monenvälisen investointituomioistuimen 
perustamista; pitää valitettavana, että 
jäsenvaltiot ovat edistyneet äärimmäisen 
hitaasti EU:n sisäisten kahdenvälisten 
investointisopimusten purkamisessa, ja 
kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaessa 
toimiin;

17. jakaa maailmanlaajuisen huolen, 
joka koskee sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisumenettelyn väärinkäyttöä, 
ja kehottaa komissiota pidättäytymään 
edistämästä tai neuvottelemasta 
minkäänlaisia erityisiä oikeus- tai 
välimiesmenettelyjä, jotka koskevat 
yrityksiä ja ulkomaisia sijoittajia, kuten 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua, kansainvälistä 
tuomioistuinjärjestelmää, monenvälistä 
investointituomioistuinta tai muita; 
kehottaa komissiota keskeyttämään nämä 
järjestelmät, kun neuvotellaan uudelleen 
nykyisistä vapaakauppasopimuksista, ja 
myös löytämään nopean tien ulos 
tyrmistyttävästä energiaperuskirjaa 
koskevasta sopimuksesta, joka maksaa 
jäsenvaltioille miljardeja euroja ja tekee 
niiden välttämättömän siirtymisen vihreän 
kehityksen ohjelman ja Pariisin 
sopimuksen mukaiseen 
energiantuotantoon kalliimmaksi ja 
vaikeammaksi; pitää valitettavana, että 
jäsenvaltiot ovat edistyneet äärimmäisen 
hitaasti EU:n sisäisten kahdenvälisten 
investointisopimusten purkamisessa, ja 
kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaessa 
toimiin;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/12

Tarkistus 12
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. muistuttaa, että EU:n olisi 
jatkettava kumppanuutta ja yhteistyötä 
Yhdysvaltojen kanssa ja haettava sen 
kanssa ratkaisuja yhteistä etua koskeviin 
kauppakysymyksiin ja myös uhkiin ja 
kauppajännitteisiin, mukaan lukien 
Yhdysvaltojen hyväksymän, 
kansainvälisen oikeuden vastaisen 
lainsäädännön soveltaminen sen alueen 
ulkopuolella; korostaa, että EU:n olisi 
jatkettava pyrkimyksiä palauttaa 
keskinäinen luottamus ja tiiviit 
kauppasuhteet varmistaen samalla, että 
eurooppalaisia normeja noudatetaan; 
katsoo, että rajallinen kauppasopimus 
Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin katsoa 
merkittäväksi välivaiheeksi;

20. muistuttaa, että EU:n olisi 
jatkettava kumppanuutta ja yhteistyötä 
Yhdysvaltojen kanssa ja haettava sen 
kanssa ratkaisuja yhteistä etua koskeviin 
kauppakysymyksiin ja myös uhkiin ja 
kauppajännitteisiin, mukaan lukien 
Yhdysvaltojen hyväksymän, 
kansainvälisen oikeuden vastaisen 
lainsäädännön soveltaminen sen alueen 
ulkopuolella; korostaa, että EU:n olisi 
jatkettava pyrkimyksiä palauttaa 
keskinäinen luottamus ja tiiviit 
kauppasuhteet varmistaen samalla, että 
eurooppalaisia normeja noudatetaan; 
katsoo, että Yhdysvaltojen kanssa ei pitäisi 
allekirjoittaa minkäänlaista, ei edes 
rajoitettua kauppasopimusta niin kauan 
kuin maa ei ole allekirjoittanut Pariisin 
sopimusta eikä sovella sitä ja niin kauan 
kuin se määrää laittomia 
kauppatoimenpiteitä ja 
ekstraterritoriaalisia pakotteita;

Or. en


