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Pozměňovací návrh 1
David Martin

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 
1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 
o uplatňování režimu stanoveného 
v dohodách zakládajících hospodářské 
partnerství nebo vedoucích k jeho založení 
na produkty pocházející z některých států, 
které jsou součástí skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení Smíšeného 
parlamentního shromáždění AKT-EU z 
Kigali ze dne 22. listopadu 2007,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. 
prosince 2006 o situaci na Fidži, v němž 
důrazně odsoudil převzetí moci fidžijskými 
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vojenskými silami,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 9 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na katalog 103 doporučení 
Rady OSN pro lidská práva, zveřejněný 
dne 23. března 2010 ve zprávě pracovní 
skupiny pro všeobecný pravidelný 
přezkum  a s ohledem na oficiální 
odpověď fidžijské vlády ze dne 10. června 
2010, v níž se uvádí, že dlouho 
požadované a často odkládané všeobecné 
volby jsou nyní naplánovány na rok 2014 
a že se jedná o konečné datum,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
José Bové

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že protokol o cukru 
podle po sobě jdoucích úmluv z Lomé a 
dohody z Cotonou zaručil malým 
tichomořským ostrovům, jejichž možnosti 
diverzifikace v odvětví zemědělství jsou 
omezené, předvídatelné příjmy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
José Bové

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v důsledku 
současné finanční a hospodářské krize má 
obchodní politika pro rozvojový svět větší 
význam než kdykoli předtím,

E. vzhledem k tomu, že v důsledku 
současné finanční a hospodářské krize má 
obchodní politika pro rozvojový svět větší 
význam než kdykoli předtím a že obchodní 
politika musí být založena na získaných 
zkušenostech a předcházet tedy 
agresivnímu vývozu, který vede ke 
zhoršení obchodní nerovnováhy, musí 
vytvořit kritéria a mezní hodnoty pro 
liberalizaci finančních služeb a 
podporovat zvyšování sociálních a 
environmentálních standardů, zejména co 
se týče dodavatelských řetězců 
nadnárodních společností sídlících v 
Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že dohoda IEPA 
pravděpodobně ovlivní oblast působnosti 
a obsah budoucích dohod mezi Papuou-
Novou Guineou a Republikou Fidžijské 
ostrovy a dalšími obchodními partnery 
a pozici regionu při vyjednáváních, 

K. vzhledem k tomu, že dohoda IEPA bude 
mít vliv na oblast působnosti a obsah 
budoucích dohod mezi Papuou-Novou 
Guineou a Republikou Fidžijské ostrovy 
a dalšími obchodními partnery a na pozici 
regionu při vyjednáváních,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že na Papuu-Novou 
Guineu a Republiku Fidžijské ostrovy je 
vyvíjen značný nátlak, aby urychleně 
přistoupily k podepsání dohody IEPA,

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
José Bové

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že rybolov a činnosti 
a odvětví související s rybolovem vykazují 
největší potenciál pro budoucí nárůst 
vývozu,

N. vzhledem k tomu, že rybolov a činnosti 
a odvětví související s rybolovem vykazují 
největší potenciál pro budoucí nárůst 
vývozu, za předpokladu, že rybolov je 
provozován udržitelným způsobem z 
hlediska životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
José Bové

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že nová obchodní 
pravidla musí doprovázet navýšení pomoci 
v oblasti obchodu,

O. vzhledem k tomu, že nová obchodní 
pravidla musí být sestavena tak, aby 
podporovala rozvoj domácích odvětví a 
bránila vyčerpání zdrojů a změně klimatu, 
a musí doprovázet navýšení pomoci 
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v oblasti obchodu,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že se EU a země 
AKT dohodly na nových a pružnějších 
pravidlech původu, jež budou znamenat 
významný přínos, budou-li uplatňována 
náležitým způsobem a s řádným ohledem 
na omezené úrovně kapacity,

Q. vzhledem k tomu, že se EU a země 
AKT dohodly na nových a pružnějších 
pravidlech původu, jež budou znamenat 
významný přínos, budou-li uplatňována 
náležitým způsobem, v plném souladu 
s účelem této dohody a s řádným ohledem 
na omezené úrovně kapacity,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že se EU a země 
AKT dohodly na nových a pružnějších 
pravidlech původu, jež budou znamenat 
významný přínos, budou-li uplatňována 
náležitým způsobem a s řádným ohledem 
na omezené úrovně kapacity,

Q. vzhledem k tomu, že se EU a země 
AKT dohodly na nových a pružnějších 
pravidlech původu, jejichž cílem, budou-li 
uplatňována náležitým způsobem, by bylo 
výrazně prospět místním lidem, ale 
vzhledem k tomu, že tato pravidla tak, jak 
byla do dnešního dne prozatímně 
uplatňována, upřednostňovala většinou a 
téměř výlučně země jihovýchodní Asie, 
které jsou na mezinárodní scéně hlavními 
konkurenty EU, 

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že odchylka od 
pravidel původu stanovená v dočasné 
dohodě o hospodářské spolupráci se 
vztahuje na celý výrobní řetězec, od těžby 
surovin po jejich zpracování, uvedení na 
trh a vývoz, 

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qb. vzhledem k tomu, že vysoká poptávka 
po produktech z tuňáka znamená, že tyto 
produkty mají zvláštní rysy – reagují 
například rychle na cenové výkyvy –, což 
vedlo k tomu, že jsou na mezinárodním 
trhu označovány jako „citlivé výrobky“, 
což je třeba zohlednit při všech 
obchodních jednáních,  

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qc. vzhledem k tomu, že Komise pro 
rybolov v západním a středním Tichém 
oceánu (WCPFC), která je mezinárodní 
organizací odpovědnou za zajištění toho, 
aby rybí populace v této oblasti byly 
udržitelné, oznámila, že třetí země, 
zejména Čína, které od zavedení nových 
pravidel původu investovaly značné částky 
do průmyslových projektů v Papue-Nové 
Guiney, v této oblasti značně zvýšily svou 
lovnou kapacitu a že tento jev bude 
pokračovat a zvýší se tak riziko 
nadměrného lovu rybích populací,  

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že dohoda IEPA musí
podporovat a posilovat obchod, 
hospodářský růst, regionální integraci a 
diverzifikaci hospodářství a přispívat ke
snižování chudoby; zdůrazňuje, že dohoda 
IEPA by měla přispět k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí;

1. je přesvědčen, že obchodní vztahy mezi 
touto oblastí a EU by měly podporovat 
a posilovat obchod, udržitelný rozvoj a
regionální integraci a zároveň podporovat
diverzifikaci hospodářství a snižování 
chudoby; zdůrazňuje, že dohoda IEPA 
musí přispět k dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
José Bové

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že dohoda IEPA musí 
podporovat a posilovat obchod, 
hospodářský růst, regionální integraci a
diverzifikaci hospodářství a přispívat ke 
snižování chudoby; zdůrazňuje, že dohoda 
IEPA by měla přispět k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí;

1. je přesvědčen, že dohoda IEPA musí 
podporovat spravedlivý obchod, 
hospodářský růst a regionální integraci, 
zlepšovat hospodářskou činnost,
podporovat diverzifikaci a přispívat ke 
snižování chudoby; zdůrazňuje, že dohoda 
IEPA by měla přispět k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pozitivní uzavření 
jednání o dohodě IEPA s Papuou-Novou 
Guineou a Fidži dokazuje, že Evropská 
unie má velký zájem nadále udržovat úzké 
a kvalitní hospodářské vztahy s 
tichomořskými státy; doufá, že tato 
dohoda IEPA, která se v současné době 
omezuje na dvě země, by mohla vést k širší 
dohodě, která by zahrnula další země 
tichomořské oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že cílem dohody IEPA je 2. je znepokojen skutečností, že cílem 
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udržovat trh otevřený vývozu z Papuy-
Nové Guiney a Republiky Fidžijské 
ostrovy a umožnit jednání vedoucí k 
dosažení souhrnné dohody EPA;

dohody IEPA není udržovat trh otevřený 
vývozu z Papuy-Nové Guiney, neboť tato 
země již využívá výhod dohody o 
hospodářském partnerství, ale řídí se 
především zájmem evropského podnikání, 
které usiluje o získání přístupu k 
přírodním zdrojům této oblasti;   

Or. en

Pozměňovací návrh 20
José Bové

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že cílem dohody IEPA je 
udržovat trh otevřený vývozu z Papuy-
Nové Guiney a Republiky Fidžijské 
ostrovy a umožnit jednání vedoucí k 
dosažení souhrnné dohody EPA;

2. zdůrazňuje, že cílem dohody IEPA je 
udržovat trh otevřený vývozu z Papuy-
Nové Guiney a Republiky Fidžijské 
ostrovy a umožnit jednání vedoucí k 
dosažení souhrnné dohody EPA, budou-li 
si to dotyčné státy přát;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na skutečnost, že Papua-Nová 
Guinea a Republika Fidžijské ostrovy –
dvě tichomořské země AKT s významným 
objemem vývozu do EU – byly doposud 
jedinými členy tichomořského regionu, 
kteří tuto dohodu uzavřeli, přičemž ostatní 
státy tohoto regionálního uskupení se 
z důvodu nižšího objemu obchodu se 
zbožím s EU rozhodly dohodu nepodepsat;

3. poukazuje na skutečnost, že Papua-Nová 
Guinea a Republika Fidžijské ostrovy –
dvě tichomořské země AKT s významným 
objemem vývozu do EU – byly doposud 
jedinými členy tichomořského regionu, 
kteří tuto dohodu uzavřeli, přičemž ostatní 
státy tohoto regionálního uskupení se 
rozhodly dohodu nepodepsat; domnívá se, 
že tato situace dokazuje, že tato nová 
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dohoda nepodporuje rozvoj zemí celé 
oblasti, a ohrožuje proto jejich další 
regionální integraci; zvažuje negativní 
důsledky dohod s dalšími zeměmi tohoto 
regionu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 22
José Bové

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. trvá na tom, aby dohoda IEPA 
odrážela jak potřeby Papuy-Nové Guiney 
a Fidži, tak regionální zájmy s cílem snížit 
chudobu, splnit rozvojové cíle tisíciletí a 
zajistit dodržování základních lidských 
práv, jako je právo na potraviny a právo 
na přístup k základním veřejným službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že ačkoli lze dohodu IEPA 
považovat za první krok v příslušném 
procesu, z právního hlediska se jedná 
o zcela nezávislou mezinárodní dohodu, 
která nemusí automaticky vést ani 
k plnohodnotné dohodě EPA, ani k tomu, 
že tuto plnohodnotnou dohodu podepíší 
všichni původní signatáři dohody IEPA ;

4. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že EU vyvinula na tyto země silný nátlak, 
aby dohodu podepsaly, a nezohlednila 
přitom situaci v oblasti záruk a 
dodržování lidských práv a demokracie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
José Bové

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná orgánům a vládám EU, že 
ani uzavření dohody EPA, ani její 
vypovězení by neměly vést k situaci, kdy 
by se země AKT mohla ocitnout v méně 
příznivé situaci ve srovnání se situací, v 
níž se nacházela podle obchodních 
ustanovení dohody z Cotonou;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že účelem zvláštních 
ustanovení týkajících se pravidel původu 
produktů rybolovu je rozvíjet 
v tichomořských státech AKT kapacitu pro 
zpracování ryb na pevnině s cílem zvýšit 
na místní úrovni počet pracovních míst a 
objem příjmů;

7. zdůrazňuje, že účelem zvláštních 
ustanovení týkajících se pravidel původu 
produktů rybolovu je rozvíjet 
v tichomořských státech AKT kapacitu pro 
zpracování ryb na pevnině s cílem zvýšit 
na místní úrovni počet pracovních míst a 
objem příjmů; musí nicméně poznamenat, 
že k takovému pozitivnímu vývoji dosud 
nedošlo a že místní obyvatelé zaznamenali 
tak málo výhod, že již byla vytvořena 
sociální hnutí volající po odmítnutí 
dohody IEPA;

Or. es
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Pozměňovací návrh 26
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že dohoda IEPA je 
základem rozvoje průmyslových projektů 
v Papue-Nové Guiney, jako je 
tichomořská námořní průmyslová zóna 
v Madangu, od níž se očekává, že během 
dvou let vyprodukuje více než 400 000 tun 
konzervovaného tuňáka; upozorňuje na 
obavy, které tato zpráva v místním i 
mezinárodním měřítku vyvolala 
v souvislosti s dopady takových velkých 
projektů na životní prostředí v oblastech, 
jako je Madang a Loe, které se do dnešní 
doby zaměřovaly spíše na drobný rybolov 
a cestovní ruch;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. v této souvislosti je znepokojen a 
rozrušen opatřeními, mezi něž patří i 
nedávný přezkum právních předpisů 
týkajících se životního prostředí, který 
nedávno provedly orgány Papuy-Nové 
Guiney a na základě něhož se v praxi ruší 
požadavek předkládat pro takové projekty 
environmentální zprávy a ztěžuje proces 
soudního vymáhání;  varuje proto, že 
navzdory počátečním dobrým úmyslům 
mohou dohody jako IEPA mít ve 
skutečnosti negativní dopady;
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Or. es

Pozměňovací návrh 28
Pablo Zalba Bidegain, Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. poukazuje na to, že prozatímní dohoda 
umožňuje odchylku od pravidel původu 
pro rybí produkty, které jsou využívány 
pro uspokojení poptávky výrobního 
odvětví Papuy-Nové Guiney; domnívá se, 
že tuto poptávku by bylo možno uspokojit, 
aniž by bylo nutno odchýlit se od pravidel 
původu, a to podporou přístupu 
rybářského loďstva EU do loviště ryb 
v této oblasti či podpisem dohody o 
přidružení v odvětví rybolovu s EU; 

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že odvětví rybolovu je 
primárním zdrojem zaměstnanosti žen 
v tichomořské oblasti; je přesvědčen, že 
Komise by měla poskytnout technickou, 
politickou a finanční pomoc s cílem 
zlepšit pracovní uplatnění žen 
v tichomořských státech;

8. poukazuje dále na to, že tento výrazně 
spekulativní, oportunistický průmyslový 
vývoj vyvolává obavy o budoucnost 
budoucí správy a udržitelnosti společnosti 
v Papue-Nové Guiney vzhledem k tomu, 
že sociální, pracovní a platové podmínky i 
skutečnost, že pracovníci přicházejí do 
této země v rozporu se standardy MOP a 
EU, změnily v daných oblastech během 
několika měsíců sociální profil a vedly ze 
strany místních rybářů a společenství 
k odmítnutí;   



PE452.804v01-00 16/26 AM\839269CS.doc

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Mário David

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že odchylky od pravidel 
původu pro zpracované produkty rybolovu 
podle čl. 6 odst. 6 Protokolu II Prozatímní 
dohody o hospodářském partnerství mezi 
Evropským společenstvím na jedné straně 
a tichomořskými státy na straně druhé by 
měly být zrušeny, nejpozději po 
konzultacích stanovených pododstavcem 
d) tohoto článku, uvedou-li 
konzervárenské odvětví EU do situace 
nekalé hospodářské soutěže;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Mário David

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se 
žádná další taková odchylka od pravidel 
původu pro zpracované produkty rybolovu 
neobjevila v konečné dohodě o partnerství 
s tichomořskými státy, o níž se nadále 
jedná.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 32
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá skutečnost, že tichomořské státy 
přikládají udržitelnému rozvoji odvětví 
rybolovu velký význam;

9. se znepokojením konstatuje, že podle 
údajů komise WCPFC zvýšily třetí země 
v těchto vodách Tichého oceánu lovnou 
kapacitu a že tedy existuje riziko 
nedovolené, neřízené a nehlášené 
rybolovné činnosti a nadměrného 
rybolovu, což nepřispívá k udržitelnému 
rozvoji místního odvětví rybolovu; 

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Mário David

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na to, že riziko, že 
v důsledku omezené rybolovné kapacity 
rybářského loďstva tichomořských států, 
omezené dodávky hotových ryb a omezené 
kapacity zpracování ryb na pevnině dojde 
v EU k destabilizaci trhů, je nízké; vyzývá 
Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu 
o těchto zvláštních aspektech, jimiž se 
odvětví rybolovu tichomořských států 
vyznačuje, a o řízení rybích populací 
v Tichém oceánu včetně udržitelných 
postupů rozvoje;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na to, že riziko, že 
v důsledku omezené rybolovné kapacity 
rybářského loďstva tichomořských států, 
omezené dodávky hotových ryb a omezené 
kapacity zpracování ryb na pevnině dojde 
v EU k destabilizaci trhů, je nízké; vyzývá 
Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu 
o těchto zvláštních aspektech, jimiž se 
odvětví rybolovu tichomořských států 
vyznačuje, a o řízení rybích populací 
v Tichém oceánu včetně udržitelných 
postupů rozvoje;

10. zdůrazňuje, že i přesto, že Papua-Nová 
Guinea a Fidži mají omezenou 
rybolovnou kapacitu a tedy i omezenou 
dodávku hotových ryb a omezenou 
kapacitu zpracování ryb na pevnině, 
výjimka z pravidel původu zpracovaných 
rybích produktů, kterou Papua-Nová 
Guinea aktivně vyžívá, způsobila, že se 
tato země stala významným centrem 
zpracování obrovského množství tuňáků z 
rozmanitých zdrojů (Filipín, Thajska, 
Číny, Spojených států, Austrálie atd.);
upozorňuje na skutečnost, že výjimka z 
pravidel původu by mohla mít 
destabilizační dopad na odvětví 
zpracování ryb a na konzervárenský 
průmysl EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na to, že riziko, že 
v důsledku omezené rybolovné kapacity 
rybářského loďstva tichomořských států, 
omezené dodávky hotových ryb a omezené 
kapacity zpracování ryb na pevnině dojde 
v EU k destabilizaci trhů, je nízké; vyzývá 
Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu 
o těchto zvláštních aspektech, jimiž se 
odvětví rybolovu tichomořských států
vyznačuje, a o řízení rybích populací 

10. poukazuje na to, že existuje riziko, že 
v důsledku zvýšení počtu plavidel ze 
třetích zemí a konzervárenské produkce 
v Papue-Nové Guiney dojde k destabilizaci 
trhů Společenství a že tato skutečnost 
negativně poznamená odvětví lovu tuňáků 
v EU a zemí AKT a zemí využívajících 
systém GSP+; vyzývá Komisi, aby 
Parlamentu předložila zprávu o těchto 
zvláštních aspektech, jimiž se odvětví 
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v Tichém oceánu včetně udržitelných 
postupů rozvoje;

rybolovu ve vodách středního a západního 
Tichého oceánu vyznačuje, a o řízení 
rybích populací v Tichém oceánu včetně 
udržitelných postupů rozvoje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 36
José Bové

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na to, že riziko, že 
v důsledku omezené rybolovné kapacity 
rybářského loďstva tichomořských států, 
omezené dodávky hotových ryb a omezené
kapacity zpracování ryb na pevnině dojde 
v EU k destabilizaci trhů, je nízké; vyzývá 
Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu 
o těchto zvláštních aspektech, jimiž se 
odvětví rybolovu tichomořských států 
vyznačuje, a o řízení rybích populací 
v Tichém oceánu včetně udržitelných 
postupů rozvoje;

10. poukazuje na to, že riziko, že 
v důsledku omezené rybolovné kapacity 
rybářského loďstva tichomořských států a
kapacity zpracování ryb na pevnině dojde 
v EU k destabilizaci trhů, je nízké; trvá na 
tom, aby pokračování režimu odchylek z 
pravidel původu pro zpracované produkty 
rybolovu stanoveného v čl. 6 odst. 6 
protokolu II, který je přílohou prozatímní 
dohody o partnerství mezi Evropským 
společenstvím na jedné straně a 
tichomořskými státy na straně druhé, bylo 
podmíněno konkrétním a ověřitelným 
pokrokem tichomořských států, pokud jde 
o řízení rybolovu (úplné provedení 
rozhodnutí WCPFC a dohody z Nauru, 
účinný program MCS), sociální podmínky 
(zaměstnávání ve zpracovatelských 
podnicích) a řádnou veřejnou správu 
(transparentní investování v podnicích);
vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila 
zprávu o těchto zvláštních aspektech, jimiž 
se odvětví rybolovu tichomořských států 
vyznačuje, a o řízení rybích populací 
v Tichém oceánu včetně udržitelných 
postupů rozvoje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby Parlamentu 
předložila zprávu o těchto zvláštních 
aspektech, jimiž se odvětví rybolovu 
tichomořských států vyznačuje, a o řízení 
rybích populací v Tichém oceánu včetně 
postupů udržitelného rozvoje; vyzývá 
Komisi, aby zahájila konzultace stanovené 
v čl. 6 odst. 6 pododstavci d) protokolu II, 
který je přílohou dohody IEPA, a aby v 
případě, že se na základě této hodnotící 
zprávy prokáže destabilizační dopad na 
odvětví zpracování ryb a konzervárenský 
průmysl EU, nařídila pozastavení 
výjimečných opatření v souvislosti s 
pravidly původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. trvá na tom, aby dohoda IEPA s 
Fidži začala být uplatňována až poté, co ji 
ratifikuje spravedlivě a demokraticky 
zvolený fidžijský parlament;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
David Martin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k včasnému vymezení 
a zajištění rozdělení prostředků pro pomoc 
na podporu obchodu; zdůrazňuje, že by 
tyto finanční prostředky měly být 
doplňkovými zdroji, a nejen 
přerozdělenými finančními prostředky 
ERF, že by měly odpovídat prioritám 
Papuy-Nové Guiney a Republiky Fidžijské 
ostrovy a jejich vyplácení by mělo být 
včasné, předvídatelné a v souladu 
s harmonogramem uplatňování 
vnitrostátních a regionálních strategických 
rozvojových plánů;

16. vyzývá k včasnému vymezení 
a zajištění rozdělení prostředků pro pomoc 
na podporu obchodu; zdůrazňuje, že by 
tyto finanční prostředky měly být 
doplňkovými zdroji, a nejen 
přerozdělenými finančními prostředky 
ERF, že by měly odpovídat prioritám 
tichomořské oblasti a jejich vyplácení by 
mělo být včasné, předvídatelné a v souladu 
s harmonogramem uplatňování 
vnitrostátních a regionálních strategických 
rozvojových plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje svou trvalou podporu 
uzavření souhrnné dohody EPA mezi 
EU a tichomořskými státy; souhlasí 
s tím, že je třeba projednat mimo jiné 
tato klíčová témata:

1) práva duševního vlastnictví, která 
chrání nejen západní 
technologické produkty, ale 
i tradiční vědomosti;

2) transparentní zadávání vládních 
zakázek, jež budou otevřené 
dodavatelům EU a budou zahájeny 

18. domnívá se, že není vhodné trvat na 
vyjednání souhrnné dohody EPA mezi EU 
a tichomořskými státy;
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v době, která bude vyhovovat 
potřebám tichomořských států,

3) pracovní víza, která musí být 
poskytnuta státním příslušníkům 
tichomořských ostrovních zemí na 
dobu nejméně 24 měsíců, což jim 
umožní pracovat jako „pečovatelé“ 
a v jiných podobných profesích;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
José Bové

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje svou trvalou podporu 
uzavření souhrnné dohody EPA mezi 
EU a tichomořskými státy; souhlasí 
s tím, že je třeba projednat mimo jiné 
tato klíčová témata:

1) práva duševního vlastnictví, která 
chrání nejen západní technologické 
produkty, ale i tradiční vědomosti;

2) transparentní zadávání vládních 
zakázek, jež budou otevřené 
dodavatelům EU a budou zahájeny 
v době, která bude vyhovovat 
potřebám tichomořských států,

3) pracovní víza, která musí být 
poskytnuta státním příslušníkům 
tichomořských ostrovních zemí na 
dobu nejméně 24 měsíců, což jim 
umožní pracovat jako „pečovatelé“ 
a v jiných podobných profesích;

18. souhlasí s tím, že v souvislosti 
s jakýmkoli typem budoucí 
dvoustranné dohody je třeba projednat 
mimo jiné tato klíčová témata:

1) práva duševního vlastnictví, která 
chrání nejen západní technologické 
produkty, ale i tradiční vědomosti;

2) transparentní zadávání vládních 
zakázek, jež budou otevřené 
dodavatelům EU a budou zahájeny 
v době, která bude vyhovovat 
potřebám tichomořských států,

3) pracovní víza, která musí být 
poskytnuta státním příslušníkům 
tichomořských ostrovních zemí na 
dobu nejméně 24 měsíců, což jim 
umožní pracovat jako „pečovatelé“ 
a v jiných podobných profesích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. žádá nicméně, aby přístup Komise 
zohledňoval dostupné a životaschopné 
alternativy, které zemím, jež si nepřejí 
uzavřít dohodu IEPA ani plnohodnotnou 
dohodu EPA, nebo některou z nich, zaručí 
přístup na trh v souladu s pravidly Světové 
obchodní organizace;

19. žádá nicméně, aby Komise nadále 
usilovala o uzavření obecnější dohody a 
nalezla případné dostupné a životaschopné 
alternativy, které zemím, jež si nepřejí 
uzavřít dohodu IEPA ani plnohodnotnou 
dohodu EPA, nebo některou z nich, zaručí 
přístup na trh v souladu s pravidly Světové 
obchodní organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
José Bové

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. žádá nicméně, aby přístup Komise 
zohledňoval dostupné a životaschopné 
alternativy, které zemím, jež si nepřejí 
uzavřít dohodu IEPA ani plnohodnotnou 
dohodu EPA, nebo některou z nich, zaručí 
přístup na trh v souladu s pravidly Světové 
obchodní organizace;

19. žádá nicméně, aby přístup Komise 
zohledňoval dostupné a životaschopné 
alternativy, které zemím, jež si nepřejí 
uzavřít dohodu IEPA ani plnohodnotnou 
dohodu EPA, nebo některou z nich, zaručí 
přístup na trh v souladu s pravidly Světové 
obchodní organizace, jejichž možnosti 
včetně výjimek budou co nejlépe využity;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
David Martin

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že souhrnná dohoda EPA 
by měla zahrnovat ustanovení o přezkumu 
a globální posouzení dopadů, jež by mělo 
být provedeno tři až pět let po podpisu 
dohody s cílem zjistit sociální 
a hospodářský dopad dohody, včetně 
nákladů a důsledků jejího provádění; 
žádá, aby do každého přezkumu dohody 
byl zapojen Evropský parlament 
a parlamenty tichomořských států;

21. zdůrazňuje, že jak dohoda IEPA, tak i
souhrnná dohoda EPA by měly zahrnovat 
ustanovení o přezkumu, které by stanovilo 
povinnost vypracovat nezávislé všeobecné
posouzení dopadů včetně hospodářského, 
sociálního a environmentálního dopadu 
dohody a nákladů a důsledků jejího 
provádění, jež by mělo být provedeno tři 
až pět let po jejím podpisu; zdůrazňuje, že 
součástí ustanovení o přezkumu by měla 
být podmínka, že všechny zúčastněné 
strany budou mít na základě výše 
uvedeného posouzení dopadu možnost 
požádat o použití ustanovení o přezkumu 
dohody IEPA a následně i dohody EPA;
žádá, aby do každého přezkumu dohody 
byl zapojen Evropský parlament 
a parlamenty tichomořských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že souhrnná dohoda EPA
by měla zahrnovat ustanovení o přezkumu 
a globální posouzení dopadů, jež by mělo 
být provedeno tři až pět let po podpisu 
dohody s cílem zjistit sociální 
a hospodářský dopad dohody, včetně 
nákladů a důsledků jejího provádění; žádá, 
aby do každého přezkumu dohody byl 
zapojen Evropský parlament a parlamenty 
tichomořských států;

21. zdůrazňuje, že každá obchodní dohoda 
by měla zahrnovat ustanovení o přezkumu 
a globální posouzení dopadů, jež by mělo 
být provedeno tři až pět let po podpisu 
dohody s cílem zjistit sociální,
hospodářský a ekologický dopad dohody, 
včetně nákladů a důsledků jejího 
provádění; žádá, aby do každého přezkumu 
dohody byl zapojen Evropský parlament 
a parlamenty tichomořských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vzhledem k dopadům zaznamenaným 
v prvních několika měsících uplatňování 
dohody IEPA zdůrazňuje, že opatření 
týkající se odchylek od pravidel původu 
pro zpracované rybí produkty musí být 
zrušena, a to nejpozději po konzultacích 
stanovených v čl. 6 odst. 6 písm. d) 
Protokolu II, který je přílohou dohody 
IEPA;    

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. v tomto ohledu a na základě skutečně 
vypozorovaných dopadů tohoto režimu 
podporuje záměr Komise zajistit, aby tato 
plošná odchylka od pravidel původu byla 
v budoucích dohodách EPA spíše 
výjimkou než pravidlem; 

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Pablo Zalba Bidegain, Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se 
žádná taková odchylka od pravidel 
původu pro zpracované produkty rybolovu 
neobjevila v obecné dohodě EPA uzavřené 
s tichomořskými státy, o níž se nadále 
jedná;

Or. es


