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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 
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täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia 
varten ja toteaa, että niiden arviointia on 
mahdotonta toteuttaa pelkästään 
kvantitatiivisten tietojen perusteella; 
kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia 
siitä, miten kauppasopimusten kestävää 
kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanoa 
voidaan tehostaa; 
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kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanoa 
voidaan tehostaa; kehottaa uudelleen 
EU:ta aina sisällyttämään kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskeviin lukuihin 
velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia 
säännöksiä, joihin sovelletaan sopivia ja 
vaikuttavia riitojenratkaisumenettelyjä, ja 
harkitsemaan seuraamuksiin perustuvaa 
menettelyä muiden 
täytäntöönpanomenetelmien ohella;
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