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23.5.2018 A8-0166/5 

Pakeitimas 5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. žino apie esamas abejones ir 

piliečių nepasitenkinimą dėl ES 

tarptautinės prekybos politikos poveikio jų 

kasdieniam gyvenimui atsižvelgiant į 

didėjančius socialinius skirtumus; ragina 

pertvarkyti ES tarptautinę prekybos 

politiką siekiant tiksliau atsižvelgti į 

poreikį prisidėti kuriant geresnę darbo ir 

socialinių teisių apsaugą ir siekiant 

užtikrinti teisingą turto paskirstymą tarp 

piliečių ES viduje ir tarp ES ir trečiųjų 

šalių partnerių, taip pat konstruktyviai 

prisidėti įgyvendinant JT darnaus 

vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.; ragina 

visas ES valstybes nares veikti tinkamai ir 

ambicingai siekiant įvykdyti savo 

įsipareigojimus, susijusius su ryžtingu 17 

tikslo siekimu, ir daryti įtaką strategijoms, 

kuriomis siekiama kitų tikslų, nuo skurdo 

įveikimo iki tvaraus vartojimo ir gamybos, 

taip pat susijusių su pramonės vystymu, 

inovacijomis ir infrastruktūra, kaimo 

plėtra ir aplinkos problemų, įskaitant 

klimato kaitą, sprendimu; ragina stiprinti 

viešąsias paslaugas, deramai atsižvelgiant 

į visuomenės sveikatą laikantis atsargumo 

principo, taip pat gerbti kultūrų įvairovę ir 

žmogaus orumą, taip pat ir migrantų 

atveju, remiant taiką ir tarptautinę teisę, 

netaikant jokių eksteritorinio pobūdžio 
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priemonių ir stiprinant dialogą ir derybas 

daugiašaliu ir tarptautiniu lygmenimis; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Pakeitimas 6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. atkreipia dėmesį į didėjančią Azijos 

žemyno ekonominę svarbą, laipsnišką 

JAV pasitraukimą iš prekybos arenos ir į 

dėl to kylantį netikrumą dėl tarptautinės 

prekybos, taip pat viduje reiškiamą 

tarptautinės prekybos politikos kritiką ir 

reikalavimą vykdyti sąžiningą prekybą; 

ragina Komisiją keisti savo prekybos 

politiką atsižvelgiant į tokią įvykių raidą, 

imtis ryžtingesnių ir atsakingesnių veiksmų 

ir tuo pat metu parengti ilgesnio laikotarpio 

strategiją atsižvelgiant į pokyčius 

tarptautiniu mastu; pabrėžia, kad šioje 

besikeičiančioje pasaulinėje aplinkoje ES 

vaidmuo skatinant įgyvendinti vertybėmis 

grindžiamą prekybos darbotvarkę Europos 

piliečiams tampa vis svarbesnis; 

2. atkreipia dėmesį į didėjančią įvairių 

Azijos šalių, įskaitant Kiniją ir Indiją, 

ekonominę galią ir įtaką pasaulio 

ekonomikos srityje, taip pat į didėjantį 

Afrikos ir Lotynų Amerikos vystymosi 

poveikį – tai svarbūs veiksniai 

globalizuotam pasauliui ir pasaulio 

gerovei, taikai ir stabilumui; taip pat 

atkreipia dėmesį į dabartinės JAV 

administracijos pakitusią strategiją, t. y. 

šantažą trečiųjų šalių atžvilgiu 

naudojantis strategija „Visų pirma – 

Amerika“ ir grasinant palaipsniui 

pasitraukti iš prekybos arenos, 

destabilizuojant daugiašales prekybos 

struktūras, įskaitant PPO mechanizmą ir 

jo ginčų sprendimo sistemą, taip keliant 
netikrumą dėl tarptautinės prekybos, taip 

pat viduje reiškiamą tarptautinės prekybos 

politikos kritiką ir reikalavimą vykdyti 

sąžiningą prekybą; ragina Komisiją keisti 

savo prekybos politiką atsižvelgiant į tokią 

įvykių raidą, imtis ryžtingesnių ir 

atsakingesnių veiksmų ir tuo pat metu 

parengti ilgesnio laikotarpio strategiją 

atsižvelgiant į pokyčius tarptautiniu mastu; 

pabrėžia, kad šioje besikeičiančioje 

pasaulinėje aplinkoje ES vaidmuo 

skatinant įgyvendinti vertybėmis 
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grindžiamą prekybos darbotvarkę Europos 

piliečiams tampa vis svarbesnis; ragina 

Komisiją tvirtai ir veiksmingai 

prieštarauti visoms ekstrateritorinėms 

priemonėms, kurių imtųsi JAV ar kitos 

partnerės; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Pakeitimas 7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabrėžia vis didėjančią paslaugų, 

visų pirma, skaitmeninių paslaugų, taip pat 

pridėtinių paslaugų teikimo vykdant 

prekybą prekėmis (5-asis režimas), 

duomenų srautų ir e. prekybos svarbą 

tarptautinėje prekyboje; pažymi, kad reikia 

stiprinti šiuos sektorius reglamentuojančias 

tarptautines taisykles ir taip užtikrinti 

konkrečią naudą vartotojams, daugiau 

galimybių Europos įmonėms patekti į 

užsienio rinkas ir pagarbą pagrindinėms 

teisėms visame pasaulyje, taip pat 

duomenų apsaugą ir privatumą; pabrėžia, 

kad asmens duomenų apsauga yra 

nediskutuotinas prekybos susitarimų 

dalykas, mano, kad pasinaudojant prekybos 

susitarimais reikėtų gerinti piliečių 

skaitmeninių teisių apsaugą, ir primena 

savo poziciją dėl duomenų apsaugos ir 

elektroninės prekybos, išreikštą 

rezoliucijoje „Skaitmeninės prekybos 

strategijos kūrimas“; pabrėžia, kad ES 

prekybos politika gali atlikti svarbų 

vaidmenį mažinant skaitmeninę atskirtį; 

ragina Komisiją siekti su skaitmeninės 

prekybos darbotvarke susijusios pažangos 

vykstančiose ir būsimose derybose dėl 

laisvosios prekybos susitarimų ir PPO; 

ragina skaitmeninės prekybos skyrius 

3. pabrėžia vis didėjančią paslaugų, 

visų pirma, skaitmeninių paslaugų, taip pat 

pridėtinių paslaugų teikimo vykdant 

prekybą prekėmis (5-asis režimas), 

duomenų srautų ir e. prekybos svarbą 

tarptautinėje prekyboje; pažymi, kad reikia 

stiprinti šiuos sektorius reglamentuojančias 

tarptautines taisykles ir taip užtikrinti 

konkrečią naudą vartotojams, daugiau 

galimybių Europos įmonėms patekti į 

užsienio rinkas ir pagarbą pagrindinėms 

teisėms visame pasaulyje, taip pat 

duomenų apsaugą ir privatumą; pabrėžia, 

kad asmens duomenų apsauga yra 

nediskutuotinas prekybos susitarimų 

dalykas, mano, kad pasinaudojant prekybos 

susitarimais reikėtų gerinti piliečių 

skaitmeninių teisių apsaugą, ir primena 

savo poziciją dėl duomenų apsaugos ir 

elektroninės prekybos, išreikštą 

rezoliucijoje „Skaitmeninės prekybos 

strategijos kūrimas“; pabrėžia, kad ES 

prekybos politika gali atlikti svarbų 

vaidmenį mažinant skaitmeninę atskirtį; 

ragina Komisiją siekti su skaitmeninės 

prekybos darbotvarke susijusios pažangos 

vykstančiose ir būsimose derybose dėl 

laisvosios prekybos susitarimų ir PPO; 

ragina skaitmeninės prekybos skyrius 
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įtraukti į visus būsimus prekybos 

susitarimus, įskaitant susitarimus, dėl kurių 

šiuo metu deramasi, ir primena, kad svarbu 

užkirsti kelią nepagrįstiems duomenų 

lokalizavimo reikalavimams; prašo 

Komisijos vadovautis tokia skaitmeninės 

prekybos strategija, kurioje sudarant 

palankesnes sąlygas patekti į pasaulines 

rinkas atsižvelgiama ir mažųjų ir vidutinių 

įmonių galimybes; 

įtraukti į visus būsimus prekybos 

susitarimus, įskaitant susitarimus, dėl kurių 

šiuo metu deramasi, ir primena, kad svarbu 

užkirsti kelią nepagrįstiems duomenų 

lokalizavimo reikalavimams; prašo 

Komisijos vadovautis tokia skaitmeninės 

prekybos strategija, kurioje sudarant 

palankesnes sąlygas patekti į pasaulines 

rinkas atsižvelgiama ir mažųjų ir vidutinių 

įmonių galimybes ir į poreikį kovoti su 

neigiamomis pasekmėmis darbo vietoms ir 

pernelyg dideliu e. prekyba įgyjamo turto 

sutelkimu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Pakeitimas 8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. atkreipia dėmesį į užstrigusias 

derybas dėl Susitarimo dėl prekybos 

paslaugomis (TISA) ir dėl Susitarimo dėl 

aplinkosaugos prekių; prašo, kad Sąjunga 

imtųsi iniciatyvos, kad šie du derybų 

procesai būtų toliau tęsiami, ir kad TISA 

sutarimo atveju būtų atsižvelgta į 

Parlamento poziciją; 

8. atkreipia dėmesį į užstrigusias 

derybas dėl Susitarimo dėl prekybos 

paslaugomis (TISA) ir dėl Susitarimo dėl 

aplinkosaugos prekių; ragina Europos 

Sąjungą imtis iniciatyvos dėl GATS 

susitarimo atnaujinimo, siekiant kartu su 

visomis kitomis PPO valstybėmis narėmis 

spręsti naujus uždavinius, susijusius su 

technologiniais pokyčiais; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Pakeitimas 9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pažymi, kad visiškai arba laikinai 

įsigaliojo keletas laisvosios prekybos 

susitarimų, pvz., prekybos susitarimai su 

Kanada ir Ekvadoru, ES ir Ukrainos 

asociacijos susitarime numatytos išsamaus 

ir visapusiško laisvosios prekybos 

susitarimo nuostatos, keletas ekonominės 

partnerystės susitarimų su Afrikos šalimis 

ir kad sudaryti prekybos susitarimai su 

Singapūru, Vietnamu ir Japonija po to, kai 

buvo paskelbta strategija „Prekyba 

visiems“; pabrėžia, kad būtina suteikti 

pakankamą politinę ir administracinę 

paramą siekiant užtikrinti, kad dėl 

prekybos susitarimų būtų galima susitarti ir 

juos ratifikuoti per atitinkamą laikotarpį; 

remia vykstantį prekybos susitarimų su 

Čile ir Meksika modernizavimo procesą; 

primena savo prašymą pradėti derybas su 

Australija ir Naująja Zelandija, 

atsižvelgiant į Parlamento poziciją; 

9. pažymi, kad visiškai arba laikinai 

įsigaliojo keletas laisvosios prekybos 

susitarimų, pvz., prekybos susitarimai su 

Kanada ir Ekvadoru, ES ir Ukrainos 

asociacijos susitarime numatytos išsamaus 

ir visapusiško laisvosios prekybos 

susitarimo nuostatos, keletas ekonominės 

partnerystės susitarimų su Afrikos šalimis 

ir kad sudaryti prekybos susitarimai su 

Singapūru, Vietnamu ir Japonija po to, kai 

buvo paskelbta strategija „Prekyba 

visiems“; pabrėžia, kad būtina suteikti 

pakankamą politinę ir administracinę 

paramą siekiant užtikrinti, kad dėl 

prekybos susitarimų būtų galima susitarti ir 

juos ratifikuoti per atitinkamą laikotarpį, o 

norint to pasiekti reikės įtraukti 

visuomenę pasitelkiant didesnį skaidrumą 

dėl Tarybai suteikiamų įvairių prekybos 

derybų įgaliojimų ir dėl vykstančių derybų 

turinio bei kitų suplanuotų prekybos ir 

investicijų susitarimų; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Pakeitimas 10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. primena, kad Komisija ne kartą 

skelbė, kad pradeda derybas dėl 

investicijų su Honkongu ir Taivanu, ir 

ragina Komisiją užbaigti 

parengiamuosius darbus, kad būtų galima 

kuo greičiau oficialiai pradėti derybas dėl 

investicijų susitarimų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Pakeitimas 11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. primygtinai ragina Komisiją ir 

valstybes nares dėti dar daugiau pastangų, 

visų pirma, pasinaudojant IT priemonėmis, 

kad būtų galima pašalinti visas 

administracines kliūtis ir nereikalingą 

naštą ir supaprastinti technines procedūras, 

taip pat padėti įmonėms pasinaudoti 

tarptautiniais prekybos susitarimais ir 

priemonėmis; 

25. primygtinai ragina Komisiją ir 

valstybes nares dėti dar daugiau pastangų, 

visų pirma, pasinaudojant IT priemonėmis, 

kad būtų galima pašalinti nereikalingą 

naštą ir supaprastinti technines procedūras, 

taip pat padėti įmonėms pasinaudoti 

tarptautiniais prekybos susitarimais ir 

priemonėmis; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Pakeitimas 12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. primena, kad prekybos susitarimai, 

įskaitant asociacijos susitarimų prekybos 

skyrius, negali įsigalioti, kol jų 

neratifikuoja Parlamentas; mano, kad 

praktika, kai prieš pradedant laikinai taikyti 

politiškai svarbius susitarimus sulaukiama 

Pralamento pritarimo, turi būti taikoma 

horizontaliai, kaip įsipareigojo Komisijos 

narė C. Malmström 2014 m. rugsėjo 29 d. 

vykusio klausymo metu; 

37. primena, kad prekybos susitarimai, 

įskaitant asociacijos susitarimų prekybos 

skyrius, negali įsigalioti, kol jų 

neratifikuoja atitinkami parlamentai; 

mano, kad praktika, kai prieš pradedant 

laikinai taikyti politiškai svarbius 

susitarimus sulaukiama Pralamento 

pritarimo, turi būti taikoma horizontaliai, 

kaip įsipareigojo Komisijos narė 

C. Malmström 2014 m. rugsėjo 29 d. 

vykusio klausymo metu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Pakeitimas 13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. primena, kad Sąjungos viešųjų 

pirkimų rinkos yra pačios atviriausios 

pasaulyje; yra susirūpinęs, kad kai kurie 

partneriai nesilaiko ES laisvosios prekybos 

susitarimų nuostatų dėl patekimo į viešųjų 

pirkimų rinką ir dėl to nukenčia ES 

įmonės, ir kad kai kuriose trečiosiose 

šalyse galimybės patekti į viešųjų pirkimų 

rinkas yra labai ribotos; prašo Komisijos 

imtis veiksmų, siekiant užtikrinti didesnes 

galimybes patekti į trečiųjų šalių viešųjų 

pirkimų rinkas, ir apsvarstyti galimybę, 

laikantis Sutarties dėl viešųjų pirkimų 

taisyklių, nustatyti priemones, kurios būtų 

taikomos trečiosioms šalims, teikiančioms 

pirmumo teisę savo įmonėms patekti į 

viešųjų pirkimų rinkas; ragina Komisiją 

rinkti ir skelbti įmonių lygmens duomenis 

apie laisvosios prekybos susitarimuose 

numatytų viešųjų pirkimų nuostatų 

taikymą, siekiant geriau suprasti 

sunkumus, su kuriais susiduria ES įmonės; 

42. primena, kad Sąjungos viešųjų 

pirkimų rinkos yra pačios atviriausios 

pasaulyje; yra susirūpinęs, kad kai kurie 

partneriai nesilaiko ES laisvosios prekybos 

susitarimų nuostatų dėl patekimo į viešųjų 

pirkimų rinką ir dėl to nukenčia ES 

įmonės, ir kad kai kuriose trečiosiose 

šalyse galimybės patekti į viešųjų pirkimų 

rinkas yra labai ribotos; prašo Komisijos 

imtis veiksmų, siekiant užtikrinti didesnes 

galimybes patekti į trečiųjų šalių viešųjų 

pirkimų rinkas, ir apsvarstyti galimybę, 

laikantis Sutarties dėl viešųjų pirkimų 

taisyklių, nustatyti priemones, kurios būtų 

taikomos industrializuotoms trečiosioms 

šalims, teikiančioms pirmumo teisę savo 

įmonėms patekti į viešųjų pirkimų rinkas; 

ragina Komisiją rinkti ir skelbti įmonių 

lygmens duomenis apie laisvosios 

prekybos susitarimuose numatytų viešųjų 

pirkimų nuostatų taikymą, siekiant geriau 

suprasti sunkumus, su kuriais susiduria ES 

įmonės; ragina Komisiją užsakyti viešųjų 

pirkimų liberalizavimo poveikio tikroms 

MVĮ vertinimo ataskaitą; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0166/2018 
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2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. pabrėžia, kad bendra prekybos 

politika turi padėti skatinti Sąjungos 

puoselėjamas vertybes, apibrėžtas ES 

sutarties 2 straipsnyje, taip pat siekti 21 

straipsnyje nustatytų tikslų, t. y. įtvirtinti 

demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą 

žmogaus teisėms ir pagrindinėmis teisėms 

bei laisvėms, lygybę, pagarbą žmogaus 

orumui ir aplinkos bei socialinių teisių 

apsaugą; mano, kad siekiant šių tikslų 

reikia, kad Komisija imtųsi ryžtingų ir 

ilgalaikių veiksmų, pabrėžia, kad JT 

darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 

klimato susitarime pateikiami lyginamieji 

kriterijai, pagal kuriuos turi būti vertinama, 

kiek ES prekybos politika padėjo siekti 

sutartų visuotinų darnaus vystymosi tikslų; 

44. pabrėžia, kad bendra prekybos 

politika turi padėti skatinti Sąjungos 

puoselėjamas vertybes, apibrėžtas ES 

sutarties 2 straipsnyje, taip pat siekti 21 

straipsnyje nustatytų tikslų, t. y. įtvirtinti 

demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą 

žmogaus teisėms ir pagrindinėmis teisėms 

bei laisvėms, lygybę, pagarbą žmogaus 

orumui ir aplinkos bei socialinių teisių 

apsaugą; mano, kad siekiant šių tikslų 

reikia, kad Komisija imtųsi ryžtingų ir 

ilgalaikių veiksmų, pabrėžia, kad JT 

darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 

klimato susitarime pateikiami lyginamieji 

kriterijai, pagal kuriuos turi būti vertinama, 

kiek ES prekybos politika padėjo siekti 

sutartų visuotinų darnaus vystymosi tikslų; 

ragina Komisiją atlikti egzistuojančių 

prieštaravimų tarp šių tikslų ir ES 

tarptautinės prekybos politikos vertinimą, 

siekiant ES tarptautinės prekybos politiką 

atitinkamai pakoreguoti, be kita ko, 

pasitelkiant tarpregioninę ir regiono 

vidaus prekybos metodą; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. dar kartą pabrėžia, kad pritaria tam, 

kad, atsižvelgiant į išimtinę Sąjungos 

kompetenciją, į visus būsimus prekybos 

susitarimus būtų įtraukiamos plataus 

užmojo kovos su korupcija nuostatos; 

teigiamai vertina tai, kad kovos su 

korupcija nuostatos yra įtrauktos į šiuo 

metu vykstančias derybas dėl ES ir 

Meksikos, ES ir Čilės asociacijos 

susitarimų modernizavimo; primena, kad 

laisvosios prekybos susitarimai suteikia 

daug galimybių stiprinti bendradarbiavimą 

kovojant su pinigų plovimu, mokestiniu 

sukčiavimu ir mokesčių slėpimu; 

49. dar kartą pabrėžia, kad pritaria tam, 

kad, atsižvelgiant į išimtinę Sąjungos 

kompetenciją, į visus būsimus prekybos 

susitarimus būtų įtraukiamos plataus 

užmojo kovos su korupcija nuostatos; 

teigiamai vertina tai, kad kovos su 

korupcija nuostatos yra įtrauktos į šiuo 

metu vykstančias derybas dėl ES ir 

Meksikos, ES ir Čilės asociacijos 

susitarimų modernizavimo; primena, kad 

laisvosios prekybos susitarimai suteikia 

daug galimybių stiprinti bendradarbiavimą 

kovojant su pinigų plovimu, mokestiniu 

sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, ir ragina 

Komisiją tai įgyvendinti, numatant, pvz., 

privalomus visų trečiųjų šalių 

įsipareigojimus, prireikus tokius skyrius 

pridedant prie jau užbaigtų derybų; 

Or. en 

 

 


