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30.9.2020 A9-0160/13

Tarkistus 13
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää valitettavana, että nykyinen 
hallinto harkitsee yleisestä 
hankintasopimuksesta vetäytymistä; 
kehottaa hallintoa pysymään sopimuksen 
sopimuspuolena;

22. pitää erittäin valitettavana, että 
nykyinen hallinto ei ole allekirjoittanut 
Pariisin sopimusta, on vetäytynyt 
ydinaseiden leviämisen estämistä 
koskevasta sopimuksesta ja Iranin 
ydinohjelmaa koskevasta Wienin 
sopimuksesta ja harkitsee nyt yleisestä 
hankintasopimuksesta vetäytymistä; toivoo, 
että seuraava hallinto harkitsee uudelleen 
poliittisia vaihtoehtoja, jotka ovat erittäin 
vahingollisia Yhdysvaltojen kansan ja 
koko maailman kannalta;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Tarkistus 14
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. panee tyytyväisenä merkille, että 
EU:n ja Japanin 
talouskumppanuussopimus tuli voimaan 
1. helmikuuta 2019, ja panee merkille, että 
ensimmäisen täytäntöönpanovuoden 
jälkeen annettujen ensimmäisten 
tietojen13 mukaan EU:n vienti Japaniin 
kasvoi 6,6 prosenttia edellisvuoden 
samaan ajanjaksoon verrattuna;
________________

32. panee merkille EU:n ja Japanin 
tekemän vapaakauppasopimuksen 
voimaantulon 1. helmikuuta 2019 ja sen 
täytäntöönpanon alkamisen ja kehottaa 
komissiota neuvottelemaan siitä 
uudelleen, jotta se voidaan mukauttaa 
EU:n ja muun maailman kohtaamiin 
uusiin haasteisiin;

13 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/fi/ip_20_161
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30.9.2020 A9-0160/15

Tarkistus 15
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. panee tyytyväisenä merkille EU:n 
ja Singaporen kauppasopimuksen 
voimaantulon 21. marraskuuta 2019; pitää 
myönteisenä nopeaa edistymistä kohti 
EU:n ja Vietnamin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja kehottaa jatkamaan 
nopeaa edistymistä erityisesti yhteisten 
instituutioiden perustamisessa ja jäljellä 
olevien keskeisten ILO:n yleissopimusten 
ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien 
sitoumusten ratifioinnissa, ja kehottaa 
komissiota varmistamaan käytännön 
täytäntöönpanon yhdessä EUH:n kanssa; 
kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan EU:n 
ja Vietnamin välisen 
investointisuojasopimuksen, jotta se voi 
yhdessä EU:n ja Vietnamin 
vapaakauppasopimuksen kanssa tulla 
voimaan mahdollisimman pian; toteaa, 
että EU vei vuonna 2018 Vietnamiin noin 
13,8 miljardin euron arvosta tavaraa, ja 
painottaa, että sääntöihin perustuvat 
vapaakauppasopimukset ja 
investointisuojasopimukset varmistavat 
sijoittajille ennakoitavuuden ja 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 
sekä lisäävät myönteisellä tavalla vientiä 
molempiin suuntiin, luovat vaurautta ja 
luottamusta pk-yrityksissä; pitää näitä 
sopimuksia askeleena kohti 
vapaakauppasopimuksen tekemistä koko 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 

33. panee merkille EU:n ja Singaporen 
kauppasopimuksen voimaantulon 21. 
marraskuuta 2019 sekä EU:n ja Vietnamin 
sopimuksen täytäntöönpanon ja kehottaa 
tarkistamaan sitä, jotta sillä kyettäisiin 
vastaamaan ilmastonmuutoksen ja 
pandemioiden kaltaisiin uusiin 
haasteisiin;
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30.9.2020 A9-0160/16

Tarkistus 16
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
molempia hyödyttäviä kauppasuhteita ja 
poliittisia suhteita Latinalaisen Amerikan 
kanssa; muistuttaa, että Euroopan unionin 
ja Latinalaisen Amerikan välinen yhteistyö 
on tiivistä niiden historiallisten, 
kulttuuristen ja taloudellisten yhteyksien 
perusteella ja että Latinalainen Amerikka ja 
Karibian alue (LAC-alue) on EU:n 
viidenneksi suurin kauppakumppani; 
katsoo, että EU:n läsnäolo alueella on 
ratkaisevan tärkeää sekä yhteisiin arvoihin 
perustuvan yhteistyön vahvistamiseksi että 
EU:n ulkoisten toimien politiikan 
noudattamiseksi erityisesti vahvistamalla 
monenvälistä sääntöihin perustuvaa 
kauppajärjestelmää; kehottaa komissiota 
selventämään tulevia kauppa- ja 
assosiaatiosopimuksia koskevia 
aikomuksiaan sopimustekstin jakamista 
koskevassa kysymyksessä;

35. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
molempia hyödyttäviä kauppasuhteita ja 
poliittisia suhteita Latinalaisen Amerikan 
kanssa; muistuttaa, että Euroopan unionin 
ja Latinalaisen Amerikan välinen yhteistyö 
on tiivistä niiden historiallisten, 
kulttuuristen ja taloudellisten yhteyksien 
perusteella ja että Latinalainen Amerikka ja 
Karibian alue (LAC-alue) on EU:n 
viidenneksi suurin kauppakumppani; 
katsoo, että EU:n läsnäolo alueella on 
ratkaisevan tärkeää sekä yhteisiin arvoihin 
perustuvan yhteistyön vahvistamiseksi että 
EU:n ulkoisten toimien politiikan 
noudattamiseksi erityisesti vahvistamalla 
monenvälistä sääntöihin perustuvaa 
kauppajärjestelmää; katsoo, että olisi hyvin 
epädemokraattista yrittää jättää 
kansalliset parlamentit kokonaan 
assosiaatiosopimusten ratifiointiprosessin 
ulkopuolelle, kun otetaan huomioon 
niiden valtava vaikutus kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Tarkistus 17
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. korostaa äskettäin valmiiksi 
saadun EU:n ja Meksikon 
assosiaatiosopimuksen uudistamisen sekä 
Mercosurin assosiaatiosopimuksen 
tekemisen merkitystä, sillä molemmat 
voivat syventää EU:n strategista 
kumppanuutta Latinalaisen Amerikan 
kanssa, luoda uusia mahdollisuuksia 
unionin kauppasuhteisiin näiden maiden 
kanssa ja auttaa monipuolistamaan 
unionin talouden toimitusketjuja; toteaa, 
että EU:n ja Mercosurin välinen 
assosiaatiosopimus on suurin 
ryhmittymien välinen sopimus laatuaan ja 
sillä voidaan luoda molempia osapuolia 
hyödyttävä avoin markkina-alue, jonka 
piiriin kuuluu noin 800 miljoonaa 
kansalaista; muistuttaa, että 
sopimuksessa on kaikkien EU:n 
kauppasopimusten tapaan varmistettava 
tasapuolisen kilpailun edellytysten 
täyttyminen ja taattava unionin 
tuotantonormien ja -menetelmien 
kunnioittaminen; muistuttaa, että 
sopimuksessa on kestävää kehitystä 
koskeva velvoittava luku, jota on 
sovellettava ja joka on pantava täytäntöön 
ja arvioitava täysimääräisesti, sekä 
erityisiä sitoumuksia, jotka koskevat 
työhön ja ympäristönsuojeluun liittyviä 
oikeuksia, mukaan lukien Pariisin 
ilmastosopimuksen ja siihen liittyvien 

36. panee merkille EU:n ja Meksikon 
assosiaatiosopimuksen sekä EU:n ja 
Mercosurin välisen 
assosiaatiosopimuksen äskettäin valmiiksi 
saadun parafoinnin; huomauttaa, että 
nämä sopimukset sisältävät kestävää 
kehitystä koskevia lukuja mutta eivät 
mekanismia, jonka avulla ne voitaisiin 
panna täytäntöön, ja pyytää neuvostoa 
pidättymään niiden allekirjoittamisesta; 
kehottaa komissiota neuvottelemaan 
kokonaan uudelleen EU:n 
kauppapolitiikan, jotta voidaan varmistaa 
Pariisin sopimuksen ja ILOn normien 
täysimääräinen noudattaminen, ja 
tunnustamaan pandemian aikana 
havaittujen puutteiden valossa, että EU:n 
on kiireellisesti otettava riippumaton 
tuotantokapasiteetti takaisin käyttöön 
kaikilla strategisilla aloilla;
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soveltamissääntöjen täytäntöönpano;
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30.9.2020 A9-0160/18

Tarkistus 18
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on vakuuttunut siitä, että Chilen 
kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen 
uudistaminen vahvistaa edelleen EU:n 
läsnäoloa laajemmalla alueella ja auttaa 
edistämään kansainvälisen kaupan 
suunnitelmaa, joka perustuu kestävään 
kehitykseen, ympäristö- ja työnormien 
vahvempaan suojeluun sekä 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen; 
kehottaa komissiota varmistamaan 
meneillään olevissa neuvotteluissa näiden 
periaatteiden noudattamisen ja sen, että 
sopimukseen päästään oikea-aikaisesti;

37. katsoo, että Chilen kanssa tehdyn 
assosiaatiosopimuksen uudistamisen olisi 
oltava samansuuntainen kuin 
kansainvälisen kaupan suunnitelma, joka 
perustuu kestävään kehitykseen, 
ympäristö- ja työnormien vahvempaan 
suojeluun sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen; kehottaa komissiota 
varmistamaan meneillään olevissa 
neuvotteluissa näiden periaatteiden 
noudattamisen;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Tarkistus 19
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. jakaa useiden jäsenvaltioiden 
parlamenttien syvän huolen EU:n ja 
Mercosurin välisestä sopimuksesta, koska 
se asettaa vaaraan Amazonin alueen, 
alkuperäisyhteisöt, molempien alueiden 
pienet ja keskisuuret viljelijät, 
teollisuustyöpaikat Argentiinassa ja 
Brasiliassa, elintarviketurvan EU:ssa 
sellaisten torjunta-aineiden laajamittaisen 
käytön vuoksi, joiden käyttö on kielletty 
EU:ssa – vaikka EU:n kemianteollisuus 
vie niistä monia – sekä demokratian, kun 
ajatellaan oikeusvaltioperiaatteen 
rikkomista ja vähemmistöjen sortoa 
Brasiliassa ja Paraguayssa;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Tarkistus 20
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa pyrkimään 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin 
vapaakauppasopimuksia koskevissa 
neuvotteluissa erityisesti Australian, 
Uuden-Seelannin, Tunisian, Marokon ja 
Indonesian kanssa ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman mukaisesti ottaen 
huomioon tiettyjen maataloustuotteiden, 
kuten naudanlihan, lampaanlihan, 
maitotuotteiden ja hedelmien, 
herkkyyden; kehottaa jälleen aloittamaan 
pikaisesti investointineuvottelut Taiwanin 
kanssa ja kehottaa komissiota 
aloittamaan selvitystyön;

38. kehottaa välittömästi jäädyttämään 
uusia vapaakauppasopimuksia koskevat 
neuvottelut etenkin Australian ja Uuden-
Seelannin, Tunisian, Marokon ja 
Indonesian kanssa, ennen kuin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman mukainen 
uudenlainen kauppapolitiikka on 
vakiintunut, koska tietyt 
maataloustuotteet, kuten naudanliha, 
lampaanliha, maitotuotteet ja hedelmät, 
ovat herkkiä;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Tarkistus 21
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. muistuttaa EU:n ja Kanadan 
välisen kauppasopimuksen (CETA) 
myönteisestä kehityksestä; panee merkille, 
että ensimmäisenä kokonaisena 
täytäntöönpanovuotena kahdenvälinen 
tavarakauppa, maatalouselintarvikkeet 
mukaan luettuina, kasvoi 10,3 prosenttia 
kolmen edellisen vuoden keskiarvoon 
verrattuna; muistuttaa, että EU:n 
kauppataseen ylijäämä Kanadan kanssa 
kasvoi 60 prosenttia ja loi uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille viejille; 
muistuttaa myös, että sopimuksen 
väliaikaisesta voimaantulosta lähtien 
sopimuspuolet ovat luoneet vankan 
kumppanuuden täydentämällä 
alkuperäistä sopimustekstiä merkittävillä 
suosituksilla, jotka koskevat kauppaa, 
ilmastotoimia ja Pariisin sopimusta, 
kauppaa ja sukupuolta sekä pk-yrityksiä, 
ja katsoo, että tämä todistaa 
kauppasopimuksen ja sen 
täytäntöönpanon dynaamisuuden; 
kehottaa komissiota toimittamaan 
parlamentille tuoreempia tietoja EU:n pk-
yritysten viennistä ja sopimuksen yleisestä 
kestävyydestä; muistuttaa, että on tärkeää 
vahvistaa kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevan luvun täytäntöönpanoa ja 
seurantaa;

43. on syvästi huolissaan siitä, että 
Kanada on rikkonut EU:n ja Kanadan 
välistä kauppasopimusta (CETA), kuten 
komission elintarviketurva-asiantuntijat 
totesivat vuonna 2014 ja äskettäin vuonna 
2020 ja katsoivat erityisesti, että 
rikkomukset ovat liittyneet Kanadasta 
peräisin olevan naudanlihan 
jäljitettävyyteen, Kanadan viranomaisten 
yhteistyön puutteeseen, jonka vuoksi 
EU:n on mahdotonta varmistaa, ettei 
kasvuhormoneja käytetä, sekä EU:n raja- 
ja terveysviranomaisten 
suvaitsevaisuuteen elintarviketurvan 
rikkomusten osalta; painottaa, että tämä 
sopimus on neuvoteltava uudelleen, jotta 
se olisi yhteensopiva Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja ennalta 
varautumisen periaatteen kanssa ja jotta 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva 
luku olisi täytäntöönpanokelpoinen;

Or. en



AM\1214595FI.docx PE658.341v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

30.9.2020 A9-0160/22

Tarkistus 22
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. korostaa, että on tärkeää ottaa 
mukaan erityisesti kauppaneuvottelujen 
kaikkien osapuolten kansalliset 
parlamentit, kansalaisyhteiskunta ja 
yksityinen sektori; kehottaa lisäämään 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja 
kuulemista kauppasopimuksista käytävissä 
neuvotteluissa ja niiden täytäntöönpanossa, 
erityisesti kansallisten neuvoa-antavien 
ryhmien toimivallan puitteissa, sillä niiden 
seurantarooli voitaisiin ulottaa 
kauppasopimusten kaikkiin osiin sen 
sijaan, että se rajoitetaan ainoastaan 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin 
lukuihin;

48. korostaa, että on tärkeää ottaa 
mukaan erityisesti kauppaneuvottelujen 
kaikkien osapuolten kansalliset 
parlamentit, kansalaisyhteiskunta ja 
yksityinen sektori; kehottaa lisäämään 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja 
kuulemista kauppasopimuksista käytävissä 
neuvotteluissa ja niiden täytäntöönpanossa, 
erityisesti kansallisten neuvoa-antavien 
ryhmien toimivallan puitteissa, sillä niiden 
seurantarooli voitaisiin ulottaa 
kauppasopimusten kaikkiin osiin sen 
sijaan, että se rajoitetaan ainoastaan 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin 
lukuihin; kehottaa komissiota luomaan 
selvän ja riippumattoman menettelyn, 
jonka avulla voidaan käsitellä 
vaatimuksia, kuten Perun 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
esittämä vaatimus;

Or. en


