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9.1.2019 A8-0446/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že strategické hodnoty 

dohody presahujú sféru obchodu, keďže 

dohoda vytvára pevný základ pre hlbšie 

vzťahy, s dlhodobým záväzkom v oblasti 

ľudských práv, sociálnych práv, práv 

domorodého obyvateľstva a malých 

poľnohospodárov a životného prostredia, a 

pre dlhodobú spoluprácu, a prispieva k 

vytvoreniu strategického partnerstva medzi 

EÚ a Latinskou Amerikou; 

1. zdôrazňuje, že strategické hodnoty 

dohody presahujú sféru obchodu, keďže 

dohoda vytvára pevný základ pre hlbšie 

vzťahy, s dlhodobým záväzkom v oblasti 

ľudských práv, sociálnych práv, práv 

domorodého obyvateľstva a malých 

poľnohospodárov a životného prostredia, a 

pre dlhodobú spoluprácu, a prispieva k 

vytvoreniu strategického partnerstva medzi 

EÚ a Latinskou Amerikou; vyjadruje 

hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi 

vraždami obhajcov ľudských práv a 

členov sociálnych hnutí v Kolumbii, 

pričom od začiatku roka 2019 už bolo 

zaznamenaných šesť obetí vrážd; 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

rozhodnutím kolumbijskej vlády a 

parlamentnej väčšiny ignorovať zásadné 

prvky obsahu mierovej dohody, najmä 

pokiaľ ide o nevyhnutnú reštitúciu pôdy 

obetiam konfliktu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. naliehavo žiada Komisiu, aby 

prijala opatrenia aktivovaním 

demokratickej doložky a pozastavením 

predbežného vykonávania obchodnej 

dohody – alebo aspoň jej časti –, pokiaľ 

nedôjde k ukončeniu vraždenia obhajcov 

ľudských práv, výraznému obmedzeniu 

beztrestnosti, rozloženiu polovojenských 

skupín a dodržiavaniu mierovej dohody zo 

strany kolumbijských orgánov; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. víta, že dohoda otvára trhy okrem 

iného pre tovar, služby, vládne 

obstarávanie a investície, ktoré môžu 

vytvoriť formálne a kvalitné pracovné 

príležitosti a liberalizáciou a rozširovaním 

obchodu a investícií prispieť k 

zlepšovaniu pracovných podmienok a k 

zvyšovaniu životnej úrovne, ak vychádzajú 

zo zásad trvalo udržateľného rozvoja; 

6. berie na vedomie, že dohoda otvára 

európskym a nadnárodným spoločnostiam 
trhy okrem iného pre tovar, služby, vládne 

obstarávanie a investície a v dôsledku toho 

sa upravila obchodná bilancia s 

Kolumbiou v prospech EÚ, zvýšila sa 

závislosť Kolumbie a Peru od vývozu 

produktov poľnohospodárstva a baníctva 

a vzrástol tlak na dažďový prales 

vytvorením stimulov pre obchod s 

palmovým olejom, čo viedlo k 

zintenzívneniu zaberania pôdy a oslabilo 

stále veľmi krehké procesy 

industrializácie a hospodárskej 

diverzifikácie týchto krajín; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje na to, že dohoda prispela 

k modernizácii a diverzifikácii vývozu z 

Kolumbie a Peru a má pozitívny vplyv na 

malé a stredné podniky (MSP) v týchto 

krajinách; poukazuje na to, že dohoda má 

potenciál vo väčšej miere prispievať k 

rozvoju kolumbijských a peruánskych 

startupových scén, najmä pokiaľ ide o 

podnikateľské spoločenstvá regiónu v 

mestských centrách, ako sú Bogota, 

Medellín a Lima; zdôrazňuje však, že treba 

urobiť viac, pokiaľ ide o diverzifikáciu 

vývozu z tradičných nerastných surovín, 

ropy a poľnohospodárskych výrobkov, 

ktoré predstavujú až 70 % objemu vývozu, 

a to na vývoz spracovaných výrobkov a 

výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, 

podporovať hospodársky rozvoj a tvorbu 

pracovných miest pri plnom rešpektovaní 

environmentálnych noriem a ľudských 

práv; 

11. berie na vedomie, že podľa 

Komisie dohoda prispela k modernizácii a 

diverzifikácii vývozu z Kolumbie a Peru a 

má pozitívny vplyv na malé a stredné 

podniky (MSP) v týchto krajinách, ale 

poznamenáva, že údaje týkajúce sa 

objemu a tvorby pracovných miest sú 

veľmi nízke, a pripomína, že v 

predchádzajúcich obdobiach sa dosiahol 

porovnateľný pokrok; vyzýva Komisiu, 

aby do svojej budúcej analýzy začlenila 

situáciu miestneho priemyslu a 

hospodársku diverzifikáciu; poukazuje na 

to, že dohoda má potenciál vo väčšej miere 

prispievať k rozvoju kolumbijských a 

peruánskych startupových scén, najmä 

pokiaľ ide o podnikateľské spoločenstvá 

regiónu v mestských centrách, ako sú 

Bogota, Medellín a Lima; zdôrazňuje však, 

že treba urobiť viac, pokiaľ ide o 

diverzifikáciu vývozu z tradičných 

nerastných surovín, ropy a 

poľnohospodárskych výrobkov, ktoré 

predstavujú až 70 % objemu vývozu, a to 

na vývoz spracovaných výrobkov a 

výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, 

podporovať hospodársky rozvoj a tvorbu 

pracovných miest pri plnom rešpektovaní 
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environmentálnych noriem a ľudských 

práv; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios 

Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. trvá na tom, že korupcia 

predstavuje jednu z najdôležitejších 

neobchodných prekážok, ktoré brzdia 

podnikateľské prostredie a zvyšujú 

prevádzkové ťažkosti, ktorým podniky 

čelia; vyzýva Komisiu, aby dohodu využila 

na monitorovanie domácich reforiem v 

partnerských krajinách v súvislosti so 

zásadami právneho štátu a dobrej správy 

vecí verejných, a aby predložila účinné 

protikorupčné opatrenia; 

19. trvá na tom, že korupcia podkopáva 

demokraciu a predstavuje jednu z 

najdôležitejších neobchodných prekážok, 

ktoré brzdia podnikateľské prostredie a 

zvyšujú prevádzkové ťažkosti, ktorým 

podniky čelia; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad nedostatkom politickej 

vôle dostať pred súd veľké prípady 

korupcie v oboch krajinách, ako je prípad 

Odebrecht; vyzýva Komisiu, aby dohodu 

využila na monitorovanie domácich 

reforiem v partnerských krajinách v 

súvislosti so zásadami právneho štátu a 

dobrej správy vecí verejných, a aby 

predložila účinné protikorupčné opatrenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. trvá na tom, že treba konkrétnymi 

akčnými plánmi účinne vykonávať 

osobitné ustanovenia týkajúce sa plánu pre 

ľudské, environmentálne a pracovné práva, 

ako sa požaduje v uznesení z 13. júna 2012 

o obchodnej dohode EÚ s Kolumbiou a 

Peru; pripomína najmä záväzok zmluvných 

strán presadzovať normy týkajúce sa 

slobody združovania, práva na kolektívne 

vyjednávanie, prísnych a účinných 

inšpekcií práce, násilia voči sociálnym a 

etnickým predstaviteľom a ochrany 

životného prostredia, a to vhodnými 

mechanizmami prevencie, kontroly a 

presadzovania; v tejto súvislosti víta úsilie 

Kolumbie o boj proti beztrestnosti 

trestných činov, a to aj vďaka lepšiemu 

vyšetrovaniu, ale trvá na tom, aby sa 

vynaložilo dodatočné úsilie na prijatie 

účinnejších opatrení zameraných na 

odstránenie násilia voči obhajcom 

ľudských práv, aktivistom pôsobiacim v 

oblasti životného prostredia, odborárom, 

etnickým a komunitným predstaviteľom, a 

na ukončenie pretrvávajúcich závažných 

trestných činov proti ženám; 

22. trvá na tom, že treba konkrétnymi 

akčnými plánmi účinne vykonávať 

osobitné ustanovenia týkajúce sa plánu pre 

ľudské, environmentálne a pracovné práva, 

ako sa požaduje v uznesení z 13. júna 2012 

o obchodnej dohode EÚ s Kolumbiou a 

Peru; pripomína najmä záväzok zmluvných 

strán presadzovať normy týkajúce sa 

slobody združovania, práva na kolektívne 

vyjednávanie, prísnych a účinných 

inšpekcií práce, násilia voči sociálnym a 

etnickým predstaviteľom a ochrany 

životného prostredia, a to vhodnými 

mechanizmami prevencie, kontroly a 

presadzovania; vyjadruje v tejto súvislosti 

poľutovanie nad nedostatkom úsilia 
Kolumbie o boj proti beztrestnosti 

trestných činov, a to aj prostredníctvom 

lepšieho vyšetrovania; trvá na tom, aby 

kolumbijské orgány prijali účinné 

opatrenia na odstránenie násilia voči 

obhajcom ľudských práv, aktivistom 

pôsobiacim v oblasti životného prostredia, 

odborárom, etnickým a komunitným 

predstaviteľom a na ukončenie 

pretrvávajúcich závažných trestných činov 

proti ženám a vyzýva Komisiu, aby 
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bezodkladne aktivovala doložku dohody o 

ľudských právach, kým sa situácia 

výrazne nezlepší; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. berie na vedomie zámer 

kolumbijskej a peruánskej vlády 

poskytnúť vidieckemu obyvateľstvu 

alternatívy k pestovaniu koky, ktorú 

spracúvajú zločinecké organizácie; vyzýva 

Komisiu, aby spolupracovala s oboma 

vládami s cieľom nájsť riešenia, ktoré by 

boli z hľadiska životného prostredia 

udržateľnejšie než palmový olej;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, , Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 

(2018/2010(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24.  víta, že podľa odborového 

poradného výboru pri OECD sa počet 

inšpektorov v Kolumbii zvýšil; zdôrazňuje, 

že treba zvýšiť zdroje s cieľom zaručiť 

účinné pracovné inšpekcie; vyzýva 

Komisiu a ESVČ, aby podporili Kolumbiu 

v jej úsilí o sprísnenie inšpekcií práce, 

ktoré sú pre kolumbijskú vládu 

samozrejme náročné, keďže počas dlhého 

ozbrojeného konfliktu stratil štát kontrolu 

nad časťami krajiny, ale sú potrebné, a 

očakáva, že sa budú vykonávať ďalšie 

účinné kontroly, najmä vo vidieckych 

oblastiach; žiada Komisiu, aby poskytla 

podrobné informácie o počte inšpektorov a 

inšpekcií, ako aj o zistených 

nezrovnalostiach; pripomína odporúčania 

poradného výboru OECD pre obchod, aby 

sa počet inšpektorov práce ešte zvýšil 

smerom k medzinárodným normám; 

24. berie na vedomie skutočnosť, že 

podľa odborového poradného výboru pri 

OECD sa počet inšpektorov v Kolumbii 

zvýšil, aj keď je veľmi obmedzený; 

zdôrazňuje, že treba zvýšiť zdroje s cieľom 

zaručiť účinné pracovné inšpekcie; vyzýva 

Komisiu a ESVČ, aby trvali na splnení 

povinnosti zo strany Kolumbie, pokiaľ ide 
o sprísnenie inšpekcií práce, ktoré sú pre 

kolumbijskú vládu samozrejme náročné, 

keďže počas dlhého ozbrojeného konfliktu 

stratil štát kontrolu nad časťami krajiny, ale 

sú potrebné, a očakáva, že sa budú 

vykonávať ďalšie účinné kontroly, najmä 

vo vidieckych oblastiach; žiada Komisiu, 

aby poskytla podrobné informácie o počte 

inšpektorov a inšpekcií, ako aj o zistených 

nezrovnalostiach; pripomína odporúčania 

poradného výboru OECD pre obchod, aby 

sa počet inšpektorov práce ešte zvýšil 

smerom k medzinárodným normám; 

Or. en 

 

 


