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30.9.2020 A9-0160/23

Tarkistus 23
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
48 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 48 a. ottaa huomioon Kolumbian 
turvallisuusjoukkojen tekemät vakavat 
ihmisoikeusloukkaukset, kehottaa 
komissiota soveltamaan kyseisten 
sopimusten demokratia- ja 
ihmisoikeuslausekkeita, sillä ne ovat 
sopimusten olennaisia osia; toteaa, että 
keskeyttäminen voi olla osittainen ja 
keskittyä niihin talouden aloihin, jotka 
hyötyvät väestön tappamisesta ja 
pakollisesta siirtämisestä, kuten 
öljypalmun ja banaanin tuotantoon; 
kehottaa kansallisia parlamentteja, jotka 
eivät ole ratifioineet tätä sopimusta, 
pidättymään ratifioinnista siihen asti 
kunnes on otettu käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla voidaan varmistaa 
etenemissuunnitelman noudattaminen ja 
sopimuksen olennaisten osien 
täytäntöönpano;

Or. en



AM\1214596FI.docx PE658.341v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

30.9.2020 A9-0160/24

Tarkistus 24
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. palauttaa mieliin edellisessä 
yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanoa 
koskevassa mietinnössään esittämänsä 
kannan; korostaa, että komission 
yksiköiden 27. helmikuuta 2018 esittämä 
15-kohtainen toimintasuunnitelma tarjoaa 
hyvän pohjan pohdinnoille kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevan luvun 
täytäntöönpanon parantamiseksi; 
muistuttaa, että uuden sukupolven 
sopimukset sisältävät 
ihmisoikeuslausekkeita ja kestävää 
kehitystä koskevia lukuja, ja toteaa, että 
niiden täysimittaisen ja kattavan 
täytäntöönpanon tavoitteena on taata 
ihmisoikeuksien, unionin arvojen sekä 
korkeiden työ-, sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattaminen ja 
edistää sitä; panee merkille, että komission 
kertomuksessa vapaakauppasopimusten 
täytäntöönpanosta arvioidaan kestävää 
kehitystä koskevia lukuja, ja kehottaa 
panemaan voimassa olevat kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevat määräykset 
ajoissa täytäntöön; pyytää komissiota 
laatimaan tarkan ja kohdennetun 
menetelmän kyseisten lukujen 
täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia 
varten ja toteaa, että niiden arviointia on 
mahdotonta toteuttaa pelkästään 
kvantitatiivisten tietojen perusteella; 
kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia 

49. palauttaa mieliin edellisessä 
yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanoa 
koskevassa mietinnössään esittämänsä 
kannan; korostaa, että komission 
yksiköiden 27. helmikuuta 2018 esittämä 
15-kohtainen toimintasuunnitelma tarjoaa 
hyvän pohjan pohdinnoille kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevan luvun 
täytäntöönpanon parantamiseksi; 
muistuttaa, että uuden sukupolven 
sopimuksissa mainitaan demokratia ja 
ihmisoikeudet sopimusten olennaisina 
osina samalla tavalla kuin aiemmissa 
sopimuksissa, mutta ne sisältävät myös 
kestävää kehitystä koskevia lukuja, ja 
toteaa, että niiden täysimittaisen ja 
kattavan täytäntöönpanon tavoitteena on 
taata ihmisoikeuksien, unionin arvojen 
sekä korkeiden työ-, sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattaminen ja 
edistää sitä; panee merkille, että komission 
kertomuksessa vapaakauppasopimusten 
täytäntöönpanosta arvioidaan kestävää 
kehitystä koskevia lukuja, ja kehottaa 
panemaan voimassa olevat kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevat määräykset 
ajoissa täytäntöön; pyytää komissiota 
laatimaan tarkan ja kohdennetun 
menetelmän kyseisten olennaisten osien 
sekä sopimusten kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen 
täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia 
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siitä, miten kauppasopimusten kestävää 
kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanoa 
voidaan tehostaa;

varten ja toteaa, että niiden arviointia on 
mahdotonta toteuttaa pelkästään 
kvantitatiivisten tietojen perusteella; 
kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia 
siitä, miten kauppasopimusten 
ihmisoikeus- ja demokratialausekkeiden 
sekä kestävää kehitystä koskevan luvun 
täytäntöönpanoa voidaan tehostaa;
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30.9.2020 A9-0160/25

Tarkistus 25
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. katsoo, että kauppasopimusten 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien 
lukujen olisi oltava yksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ulkoisen ulottuvuuden 
liikkeellepanevista voimista; korostaa, että 
kaikkien uusien 
hiilimukautusmekanismien olisi oltava 
yhteensopivia WTO:n sääntöjen jla EU:n 
vapaakauppasopimusten kanssa; 
korostaa, että EU:n yrityksiä ei pitäisi 
asettaa epäedulliseen kilpailuasemaan;

56. katsoo, että kauppasopimusten 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien 
lukujen olisi oltava yksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ulkoisen ulottuvuuden 
liikkeellepanevista voimista; korostaa, että 
EU:n on toimittava WTO:n tasolla sen 
takaamiseksi, että millään WTO:n 
säännöllä ei vastusteta uutta 
hiilimukautusmekanismia eikä 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä;
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30.9.2020 A9-0160/26

Tarkistus 26
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. suhtautuu myönteisesti komission 
ilmoitukseen EU:n kauppasopimusten 
noudattamista ja täytäntöönpanoa 
valvovan virkamiehen nimittämisestä 
vuoden 2020 alussa seuraamaan ja 
parantamaan EU:n kauppasopimusten 
noudattamista; katsoo, että EU:n 
kauppasopimusten sääntöjen 
noudattamista on valvottava 
asianmukaisesti, jotta varmistetaan niiden 
vaikuttavuus ja voidaan puuttua 
vääristymiin markkinoilla; korostaa, että 
tässä uudessa kauppasopimusten valvojan 
tehtävässä olisi keskityttävä 
kauppasopimusten täytäntöönpanoon ja 
noudattamisen valvontaan sekä 
markkinoille pääsyn, kaupan ja kestävän 
kehityksen sitoumusten rikkomiseen; 
katsoo, että EU:n kauppasopimusten 
noudattamista ja täytäntöönpanoa valvovan 
virkamiehen olisi sekä valvottava EU:n 
kolmansien maiden kanssa tekemien 
kauppasopimusten ympäristö- ja 
työoikeuksia koskevien velvoitteiden 
noudattamista ja täytäntöönpanoa että 
keskityttävä kauppasopimusten kaikkien 
lukujen täytäntöönpanoon taatakseen, että 
niiden koko potentiaalia hyödynnetään; 
kehottaa komissiota selventämään edelleen 
kauppasopimusten valvojan tehtävää;

63. panee merkille uuden 
kauppasopimusten valvojan nimittämisen 
seuraamaan ja parantamaan 
kauppasopimusten täytäntöönpanoa ja 
noudattamista sekä tutkimaan 
markkinoille pääsyn, kaupan ja kestävän 
kehityksen sitoumusten rikkomisia; katsoo, 
että EU:n kauppasopimusten noudattamista 
ja täytäntöönpanoa valvovan virkamiehen 
olisi sekä valvottava EU:n kolmansien 
maiden kanssa tekemien kauppasopimusten 
ympäristö- ja työoikeuksia sekä 
ihmisoikeuksia koskevien velvoitteiden 
noudattamista ja täytäntöönpanoa että 
keskityttävä kauppasopimusten kaikkien 
lukujen täytäntöönpanoon taatakseen, että 
niiden koko potentiaalia hyödynnetään; 
kehottaa komissiota selventämään edelleen 
kauppasopimusten valvojan tehtävää;
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30.9.2020 A9-0160/27

Tarkistus 27
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. kehottaa neuvostoa pyrkimään 
nopeasti sopimukseen kansainvälisten 
julkisten hankintojen välineestä, jotta EU:n 
toimijoille voidaan tarjota 
oikeusvarmuutta, vastavuoroisuutta ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset; kehottaa 
sisällyttämään tähän maailmanlaajuisen 
luettelon keskeisistä hätätilanteessa 
tarvittavista terveydenhoitotuotteista, jotta 
vältetään tulevaisuudessa kolmansien 
maiden tavarantoimittajien väärinkäytökset 
maailmanlaajuisten pandemioiden aikana; 
toteaa, että unionin julkisten hankintojen 
markkinat ovat maailman avoimimmat ja 
että tietyillä kolmansilla mailla on hyvin 
rajallinen pääsy kyseisille markkinoille; 
painottaa, että on tärkeää edistää 
vastavuoroisuutta ja yhteistä etua 
markkinoille pääsyn ja julkisten 
hankintojen aloilla EU:n yritysten eduksi;

64. kehottaa neuvostoa pyrkimään 
nopeasti sopimukseen kansainvälisten 
julkisten hankintojen välineestä, jotta EU:n 
toimijoille voidaan tarjota 
oikeusvarmuutta, vastavuoroisuutta ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset; kehottaa 
sisällyttämään tähän maailmanlaajuisen 
luettelon keskeisistä hätätilanteessa 
tarvittavista terveydenhoitotuotteista, jotta 
vältetään tulevaisuudessa kolmansien 
maiden tavarantoimittajien väärinkäytökset 
maailmanlaajuisten pandemioiden aikana; 
panee huolestuneena merkille, että kun 
unionin julkisten hankintojen markkinat 
ovat maailman avoimimmat, tietyt 
kolmannet maat ovat varovasti 
rajoittaneet pääsyä osaan tällaisista 
markkinoista paikallisten pk-yritystensä 
suojelemiseksi; painottaa, että on tärkeää 
edistää vastavuoroisuutta ja yhteistä etua 
markkinoille pääsyn ja julkisten 
hankintojen aloilla EU:n kansalaisten ja 
yritysten eduksi;
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30.9.2020 A9-0160/28

Tarkistus 28
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. on huolestunut sijoittajien ja 
valtioiden välisten välitysmekanismien 
jatkuvasta laajentumisesta 
investointisopimuksissa; muistuttaa, että 
tällaiset rinnakkaiset oikeudelliset 
järjestelmät on suunniteltu suosimaan 
yritysten etuja ja oikeuksia, mutta ei 
yritysten velvoitteita ja vastuita, ja ne 
voivat vaarantaa valtioiden poliittisen 
liikkumavaran ja perustellun oikeuden 
säännellä; tuomitsee sen, että 
lakiasiantoimistot ovat alkaneet tarjota 
neuvontaa siitä, miten ulkomaiset sijoittajat 
voivat esittää sovittelussa vaatimuksia 
covid-19-pandemiaan liittyvien hallitusten 
toimenpiteiden perusteella; kehottaa 
keskeyttämään kaikki sovittelussa esitetyt 
vaatimukset, jotka koskevat pandemian ja 
sen vaikutusten terveyteen ja talouteen 
liittyvää ulottuvuutta ja sosiaalista 
ulottuvuutta;

69. on huolestunut sijoittajien ja 
valtioiden välisten välitysmekanismien 
jatkuvasta laajentumisesta 
investointisopimuksissa; muistuttaa, että 
tällaiset rinnakkaiset oikeudelliset 
järjestelmät on suunniteltu suosimaan 
yritysten etuja ja oikeuksia, mutta ei 
yritysten velvoitteita ja vastuita, ja ne 
voivat vaarantaa valtioiden poliittisen 
liikkumavaran ja perustellun oikeuden 
säännellä; tuomitsee sen, että 
lakiasiantoimistot ovat alkaneet tarjota 
neuvontaa siitä, miten ulkomaiset sijoittajat 
voivat esittää sovittelussa vaatimuksia 
covid-19-pandemiaan liittyvien hallitusten 
toimenpiteiden perusteella; kehottaa 
keskeyttämään kaikki sovittelussa esitetyt 
vaatimukset, jotka koskevat pandemian ja 
sen vaikutusten terveyteen ja talouteen 
liittyvää ulottuvuutta ja sosiaalista 
ulottuvuutta, ja lopettamaan neuvottelut 
minkäänlaisista investoijien ja valtion 
välisistä erityisiä oikeusjärjestelmiä 
perustavista mekanismeista, joilla 
tarjotaan etuoikeuksia suuryrityksille ja 
ulkomaisille investoijille;

Or. en


