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30.9.2020 A9-0160/29

Tarkistus 29
Saskia Bricmont
Verts/ALE-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 jatkossakin edistettävä unionin etuja ja 
arvoja kohdattaessa uusia haasteita eri 
puolilla maailmaa, parannettava EU:n 
teollisuuden kilpailukykyä ja saatava 
aikaan talouskasvua; korostaa, että vihreän 
kehityksen ohjelmassa esitetyt EU:n 
ilmastotavoitteet on valtavirtaistettava 
EU:n kauppapolitiikassa; 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;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Tarkistus 30
Saskia Bricmont
Verts/ALE-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 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 
ratifioinnissa; on huolissaan 
ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä 
EU:n ja Vietnamin 
vapaakauppasopimuksen voimaantulosta 
huolimatta ja kehottaa komissiota yhdessä 
EUH:n kanssa varmistamaan Vietnamin 
tekemien sitoumusten konkreettisen 
täytäntöönpanon, seuraamaan niitä ja 
raportoimaan säännöllisesti Euroopan 
parlamentille; kehottaa jäsenvaltioita 
ratifioimaan EU:n ja Vietnamin välisen 
investointisuojasopimuksen vain, jos 
todetaan, että ihmisoikeustilanne on 
parantunut ja että tämä myönteinen 
dynamiikka taataan; 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 
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alueen kanssa; molempiin suuntiin, luovat vaurautta ja 
luottamusta pk-yrityksissä; pitää näitä 
sopimuksia askeleena kohti 
vapaakauppasopimuksen tekemistä koko 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 
alueen kanssa;
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30.9.2020 A9-0160/31

Tarkistus 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
Verts/ALE-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 
soveltamissääntöjen täytäntöönpano; 

36. katsoo, että kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevasta luvusta huolimatta 
EU:n ja Mercosurin välinen sopimus ei ole 
yhteensopiva Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman kanssa eikä siinä 
puututa ongelmiin, jotka mainittiin 
vaikutustenarvioinnissa, joka julkaistiin 
yli vuosi sopimuksen tekemisen jälkeen; 
muistuttaa, että Pariisin sopimuksen on 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ohella oltava olennainen 
osa vapaakauppasopimusta; katsoo, että 
pöytäkirjan tai tulkintalausuman 
hyväksyminen ei riitä varmistamaan, että 
vapaakauppasopimus on kestävä ja että 
siinä kunnioitetaan alkuperäiskansoja, 
jotka kärsivät metsäkadosta, 
maananastuksesta ja systeemisestä 
väkivallasta; muistuttaa, että sopimuksessa 
on kaikkien EU:n kauppasopimusten 
tapaan varmistettava tasapuolisen kilpailun 
edellytysten täyttyminen ja taattava 
unionin tuotantonormien ja -menetelmien 
kunnioittaminen; toistaa tässä yhteydessä 
ja ottaen huomioon sopimustekstin 
jatkuvat puutteet, että EU:n ja 
Mercosurin välistä sopimusta ei voida 
ratifioida sen nykyisessä muodossa;
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30.9.2020 A9-0160/32

Tarkistus 32
Saskia Bricmont
Verts/ALE-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. 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 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; on kuitenkin erittäin 
huolissaan siitä, että CETAn 
täytäntöönpanossa ei ole säilytetty EU:n 
terveys- ja kasvinsuojelunormeja, kuten 
käy ilmi vuoden 2020 
tarkastuskertomuksesta, joka koski 
Kanadan valvontajärjestelmiä, joilla 
säännellään EU:hun vietäväksi 
tarkoitetun naudan- ja sianlihan 
tuotantoa; kehottaa komissiota 
keskeyttämään väliaikaisesti tällaisen 
tuonnin niin kauan kuin uudet todisteet 
osoittavat, että CETAn terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia koskevia määräyksiä 
noudatetaan kaikilta osin, ja 
tarkastelemaan terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia koskevan luvun 
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täytäntöönpanoa kaikissa 
vapaakauppasopimuksissa, erityisesti 
ennalta varautumisen periaatetta sekä 
seuranta- ja valvontajärjestelmiä 
koskevien määräysten vaikutusta; 
muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 
luvun täytäntöönpanoa ja seurantaa;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Tarkistus 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta ja korostaa, että ohjelmaa olisi 
tuettava aktiivisesti sellaisella EU:n 
kauppastrategialla, joka on ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
tasapainoinen; suhtautuu myönteisesti 
komission sitoutumiseen siihen, että 
Pariisin ilmastosopimuksen noudattaminen 
asetetaan kauppasopimusten keskeiseksi 
lausekkeeksi;

52. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta ja korostaa, että ohjelmaa olisi 
tuettava aktiivisesti sellaisella EU:n 
kauppastrategialla, joka on ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
tasapainoinen; suhtautuu myönteisesti 
komission sitoutumiseen siihen, että 
Pariisin ilmastosopimuksen noudattaminen 
asetetaan kauppasopimusten keskeiseksi 
lausekkeeksi; varoittaa, että sopimus 
Euroopan energiaperuskirjasta on 
merkittävä este näiden ilmastotavoitteiden 
saavuttamiselle; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen 
meneillään olevalla uudistuksella 
poistetaan sen mahdolliset kielteiset 
vaikutukset Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Tarkistus 34
Saskia Bricmont
Verts/ALE-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 ja 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; kehottaa 
komissiota edistämään WTO:n sääntöjen 
mukaisen hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismin käyttöönottoa osana 
komission vuoden 2021 työohjelmaa; 
korostaa, että hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismin on oltava kulmakivi 
Euroopan hiilineutraaliuden 
saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä 
ja että pk-yritysten aktiivisen integroinnin 
varmistamiseksi siihen on sisällyttävä 
toimenpiteitä, jotka on erityisesti 
suunniteltu vastaamaan pk-yritysten 
tarpeita;

Or. en


