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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že rozhodnutie Rady zrušiť všetky sankcie voči Iránskej islamskej republike 

súvisiace s jadrovým programom ako výsledok plnenia záväzkov v rámci spoločného 

komplexného akčného plánu umožňuje opätovnú spoluprácu s Iránom a vytvorí 

príležitosti a výhody pre obe strany tým, že zabezpečí potenciál pre opätovné otvorenie 

iránskeho trhu európskym podnikom; pripomína, že veľkú časť iránskej populácie tvoria 

pomerne vysoko vzdelaní a mladí ľudia, že Irán má jednu z najrozmanitejších štruktúr 

HDP v regióne, potrebuje investície a je potenciálnym trhom pre vysokokvalitný európsky 

tovar; 

2. konštatuje, že viaceré vyhlásenia Komisie a delegácií EÚ v Iráne – na poslednej z ktorých 

sa zúčastnili podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka a siedmi komisári – sa 

zamerali na obchodné a hospodárske väzby; 

3. zdôrazňuje, že obchod a obnovený prístup ku globálnemu systému obchodovania 

založenému na pravidlách môže potenciálne prelomiť izoláciu Iránu a že obchod by 

mohol byť dôležitým nástrojom na posilnenie politického dialógu a stimulovanie 

spolupráce medzi krajinami v regióne s cieľom zvýšiť regionálny rozvoj, zamestnanosť a 

stabilitu v širšom regióne; 

4. žiada súdržnosť medzi obchodnou politikou EÚ a zásadami energetickej politiky EÚ a 

domnieva sa, že všetky súčasné a budúce projekty a investície EÚ v Iráne musia byť plne 

v súlade s dlhodobými záväzkami EÚ v oblasti eliminácie emisií uhlíka; 

5. vyjadruje znepokojenie nad vysokou úrovňou korupcie a sankcií obchádzajúcich obchod, 

čo vedie k šedej ekonomike a predstavuje riziko pre európske investície; zdôrazňuje preto, 

že treba bojovať proti korupcii s cieľom zvýšiť transparentnosť a rozvíjať v Iráne 

skutočný súkromný sektor a trhové hospodárstvo; 

6. pripomína, že obchodná politika EÚ prispieva k ochrane a podpore hodnôt, za ktoré sa 

zasadzuje EÚ; zdôrazňuje, že potenciálne obnovenie obchodných väzieb medzi EÚ a 

Iránom musí byť spojené s výrazným zlepšením dodržiavania ľudských práv a základných 

slobôd v Iráne, ako aj pracovných, sociálnych a environmentálnych medzinárodných 

noriem; domnieva sa, že hmatateľné zlepšenia v týchto oblastiach majú mimoriadny 

význam pre obnovenie obchodných a investičných väzieb v záujme zlepšenia životných 

podmienok a blahobytu iránskeho ľudu; pripomína, že Irán je signatárom 

Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a Dohovoru o 

právach dieťaťa (CRC), a vyzýva Irán, aby konzistentnejšie plnil svoje medzinárodné 

záväzky; 

7. poznamenáva, že 70 % iránskeho hospodárstva podlieha kontrole štátu, čo môže 

znamenať problémy pre európske spoločnosti v Iráne, a že intenzívnejší obchod by mohol 

posilniť hospodársku, vojenskú a politickú moc niektorých nezvolených jednotlivcov; 

žiada Komisiu, aby dva roky po zrušení sankcií predložila správu o možných prekážkach 

pre európske spoločnosti v Iráne a o vplyve, ktorý tieto obchodné vzťahy môžu v Iráne 
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mať; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Irán vytvoril priaznivé prostredie pre medzinárodné 

investície a aby sa to uskutočnilo v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny pre 

boj proti praniu špinavých peňazí (FATF); 

8. zdôrazňuje, že Irán čelí mnohým výzvam v oblasti životného prostredia vrátane 

nedostatku vody a degradácie pôdy a že EÚ by mala okrem toho, že bude naplno využívať 

potenciál obchodnej spolupráce, rokovať s Iránom s cieľom zvýšiť ochranu životného 

prostredia a podporiť environmentálne trvalo udržateľný rozvoj; 

9. konštatuje, že súčasný mandát EÚ na rokovania o dohode o obchode a spolupráci s 

Iránom je zastaraný; vyzýva EÚ, aby preskúmala možnosť obnovenia rozhovorov s 

Iránom o jeho vstupe do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), keďže členstvo vo WTO 

by prinieslo ďalšiu liberalizáciu iránskeho hospodárstva, čo by posilnilo rast, začlenilo 

krajinu do globálneho systému založeného na pravidlách, poskytlo mechanizmus na 

podporu nevyhnutných hospodárskych reforiem v Iráne a zaviedlo zodpovednosť Iránu v 

súvislosti s medzinárodnými záväzkami; zdôrazňuje tiež, že je dôležité, aby Irán rozvíjal 

hospodárske a obchodné vzťahy s regionálnymi aktérmi a náležite pritom zohľadňoval 

pravidlá WTO, s cieľom vytvoriť súdržné hospodárske a obchodné zoskupenie; poukazuje 

na to, že EÚ môže na rozvoj a budovanie tohto regionálneho dialógu poskytnúť svoje 

odborné znalosti a svoju podporu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti posilnenia 

obchodných a investičných väzieb s cieľom uviesť Irán do väčšieho súladu s pravidlami 

WTO a ochraňovať európske investície; zdôrazňuje, že formálny rámec rokovaní by EÚ 

umožnil plne využiť jej pozíciu najväčšieho integrovaného trhu a hospodárskeho 

zoskupenia a vytvoriť fórum na výmenu názorov a dialóg; 

10. domnieva sa, že hoci boli podpísané mnohé zmluvy s európskymi podnikmi, Irán nie je 

schopný plniť svoje záväzky z dôvodu nedostatočnej likvidity, čo znamená, že proces 

otvárania Iránu sa nachádza v začarovanom kruhu; 

11. poukazuje na dôležitú skutočnosť, že niektoré americké sankcie, najmä sankcie súvisiace s 

porušovaním ľudských práv, podporou terorizmu a testovaním balistických rakiet, nie sú 

ovplyvnené jadrovou dohodou a ostanú v platnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

americké sankcie, ktoré sú stále platné, obmedzujú politický priestor EÚ a bránia 

spoločnostiam z EÚ s podnikateľskými aktivitami v USA obchodovať v Iráne; považuje 

za nevhodné, aby bola EÚ v poskytovaní právnej istoty a predvídateľnosti závislá od 

vlády USA, a žiada Komisiu a ESVČ, aby pokračovali v dialógu a spolupráci s USA, a to 

aj prostredníctvom udelenia dočasných výnimiek, kým sa prijme konečné trvalé riešenie; 

12. zastáva názor, že právna neistota v súvislosti s investíciami v Iráne z dôvodu 

extrateritoriálnych zákonov USA a skutočnosti, že transakcie sa uskutočňujú v dolároch, 

si vyžaduje zmenu v prístupe k obchodovaniu s Iránom; žiada o to, aby bolo euro menou 

používanou pri transakciách s Iránom s cieľom zabrániť americkým orgánom ukladať 

pokuty, ako to robili v minulosti v prípade niektorých európskych bánk; 

13. konštatuje, že EÚ sa usiluje o diverzifikáciu energetických zdrojov a že Irán je kľúčovým 

hráčom na medzinárodnom energetickom trhu, a preto podporuje ďalšiu spoluprácu s 

Iránom v tejto oblasti; nabáda na export iránskej ropy a iránskeho plynu do Európy a na 

posilnenú spoluprácu v oblasti vývoja nových technologických riešení, energií z 

obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti; 
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14. zdôrazňuje potenciál otvoreného a bezpečného internetu v Iráne pre digitálne 

hospodárstvo; opakuje svoju výzvu na zavedenie účinného európskeho režimu kontroly 

vývozu, aby sa zabránilo zneužívaniu položiek a technológií s dvojakým použitím na 

porušovanie ľudských práv a proti EÚ; 

15. poznamenáva, že účinné vykonávanie usmernení v oblasti sociálnej zodpovednosti 

podnikov je dôležité, ak majú mať rozšírené obchodné vzťahy medzi EÚ a Iránom 

pozitívny vplyv na iránsku spoločnosť ako celok; 

16. žiada, aby sa pri posilňovaní obchodných vzťahov venovala osobitná pozornosť úlohe 

MSP z Európy a Iránu; 

17. zdôrazňuje osobitnú potrebu rodovo vyváženého a inkluzívneho rastu v Iráne; naliehavo 

žiada, aby sa osobitný dôraz kládol na úlohu žien v Iráne, ktoré čelia právnej 

diskriminácii, ako aj na európske ženy, ktoré Irán navštevujú a ktoré môžu byť od cesty 

do Iránu odradené povinným nosením náboženských symbolov. 
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