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23,5/2018 A8-0166/5 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. je si vědom existujících 

pochybností a nespokojenosti občanů, 

pokud jde o dopad politiky EU v oblasti 

mezinárodního obchodu na jejich 

každodenní život vzhledem ke zvyšujícím 

se sociálním rozdílům; vyzývá ke změně 

zaměření mezinárodní obchodní politiky 

EU, tak aby lépe odrážela potřebu 

přispívat k lepší ochraně pracovních míst 

a sociálních práv a ke spravedlivému 

rozdělování bohatství mezi občany v rámci 

EU a mezi EU a partnery ze třetích zemí, 

a také aby konstruktivně přispívala 

k provádění Agendy 2030 s cíli 

udržitelného rozvoje OSN; vyzývá všechny 

členské státy EU, aby postupovaly 

náležitým a ambiciózním způsobem 

s cílem splnit své povinnosti, pokud jde 

o rozhodnou reakci na cíl č. 17, a aby 

působily na strategie směřující k dosažení 

ostatních cílů, od překonání chudoby 

k udržitelné spotřebě a výrobě, a také 

průmyslového rozvoje, inovací 

a infrastruktury, rozvoje venkova a řešení 

výzev v oblasti životního prostředí včetně 

změny klimatu; vyzývá k posílení 

veřejných služeb a zároveň k náležitému 

zohlednění veřejného zdraví pomocí 

dodržování zásady předběžné opatrnosti, 

a také k úctě ke kulturní rozmanitosti 
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a lidské důstojnosti včetně migrantů, 

k podpoře míru a mezinárodního práva, 

k vyloučení veškerých exteritoriálních 

opatření a k posílení dialogu 

a vyjednávání na mnohostranné 

a mezinárodní úrovni; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Pozměňovací návrh  6 

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

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

Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí vzrůstající 

hospodářský význam Asie i postupné 

stahování Spojených států amerických z 

obchodních výměn, což vyvolává 

celosvětovou nejistotu v oblasti obchodu i 

domácí kritiku mezinárodní obchodní 

politiky a poptávku po spravedlivém 

obchodu; vyzývá Komisi, aby tomuto 

vývoji přizpůsobila svou obchodní politiku 

a aby byla vzhledem k těmto změnám 

mezinárodní situace reakceschopnější a 

odpovědnější a zároveň vypracovala 

dlouhodobější strategii; zdůrazňuje, že v 

této měnící se globální situaci je úloha EU 

při prosazování obchodní agendy založené 

na hodnotách pro evropské občany stále 

důležitější; 

2. bere na vědomí vzrůstající 

hospodářskou sílu a vliv různých 

asijských zemí, včetně Číny a Indie, ve 

světové ekonomice, a také zvyšující se 

dopad rozvoje Afriky a Latinské Ameriky 

jakožto významné faktory v 

globalizovaném světě důležité pro dobré 

životní podmínky, mír a stabilitu ve světě; 

bere také na vědomí změněnou strategii 

současné administrativy USA, zejména 

směrem k vydírání třetích zemí strategií 

„Amerika na prvním místě“, hrozbou 

postupného stahování z obchodních 

výměn a destabilizaci mnohostranných 

obchodních struktur včetně mechanismu 

WTO a jejího mechanismu pro řešení 

sporů, což vyvolává celosvětovou nejistotu 

v oblasti obchodu i domácí kritiku 

mezinárodní obchodní politiky a poptávku 

po spravedlivém obchodu; vyzývá Komisi, 

aby tomuto vývoji přizpůsobila svou 

obchodní politiku a aby byla vzhledem 

k těmto změnám mezinárodní situace 

reakceschopnější a odpovědnější a zároveň 

vypracovala dlouhodobější strategii; 

zdůrazňuje, že v této měnící se globální 

situaci je úloha EU při prosazování 

obchodní agendy založené na hodnotách 

pro evropské občany stále důležitější; 
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vyzývá Komisi, aby se důrazně a účinně 

postavila proti jakémukoli 

exteritoriálnímu opatření ze strany USA 

nebo jakéhokoli jiného partnera; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje narůstající význam 

služeb, zejména digitálních služeb, včetně 

servitizace v oblasti obchodu se zbožím 

(„způsob 5“), elektronického obchodu a 

toku údajů v mezinárodním obchodu; trvá 

na tom, že je nezbytné posílit mezinárodní 

pravidla upravující tato odvětví, aby bylo 

možné zajistit konkrétní přínosy pro 

spotřebitele, zlepšit přístup evropských 

podniků na zahraniční trhy a zaručit 

dodržování základních práv po celém 

světě, včetně ochrany údajů a soukromí; 

zdůrazňuje, že ochranu osobních údajů 

nelze v žádné obchodní dohodě 

zpochybnit, domnívá se, že digitální práva 

občanů by měla být prostřednictvím 

obchodních dohod posílena, a připomíná 

svůj postoj k ochraně údajů a digitálnímu 

obchodu vyjádřený v usnesení „Směrem ke 

strategii v oblasti digitálního obchodu“; 

zdůrazňuje, že obchodní politika EU může 

hrát důležitou úlohu při překonávání 

digitální propasti; vyzývá Komisi, aby 

otázku digitálního obchodu prosazovala ve 

stávajících a budoucích dohodách o 

volném obchodu i v rámci WTO; vyzývá k 

tomu, aby do všech budoucích obchodních 

dohod, včetně těch, které jsou v současné 

době projednávány, byly zařazovány 

3. zdůrazňuje narůstající význam 

služeb, zejména digitálních služeb, včetně 

servitizace v oblasti obchodu se zbožím 

(„způsob 5“), elektronického obchodu 

a toku údajů v mezinárodním obchodu; 

trvá na tom, že je nezbytné posílit 

mezinárodní pravidla upravující tato 

odvětví, aby bylo možné zajistit konkrétní 

přínosy pro spotřebitele, zlepšit přístup 

evropských podniků na zahraniční trhy 

a zaručit dodržování základních práv po 

celém světě, včetně ochrany údajů 

a soukromí; zdůrazňuje, že ochranu 

osobních údajů nelze v žádné obchodní 

dohodě zpochybnit, domnívá se, že 

digitální práva občanů by měla být 

prostřednictvím obchodních dohod 

posílena, a připomíná svůj postoj k ochraně 

údajů a digitálnímu obchodu vyjádřený 

v usnesení „Směrem ke strategii v oblasti 

digitálního obchodu“; zdůrazňuje, že 

obchodní politika EU může hrát důležitou 

úlohu při překonávání digitální propasti; 

vyzývá Komisi, aby otázku digitálního 

obchodu prosazovala ve stávajících 

a budoucích dohodách o volném obchodu 

i v rámci WTO; vyzývá k tomu, aby do 

všech budoucích obchodních dohod, včetně 

těch, které jsou v současné době 
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kapitoly o digitálním obchodu, a 

připomíná, že je důležité předcházet 

neodůvodněným požadavkům na lokalizaci 

údajů; žádá Komisi, aby uplatňovala 

takovou strategii v oblasti digitálního 

obchodu, která by malým a středním 

podnikům poskytovala příležitosti tím, že 

by jim usnadnila přístup na celosvětové 

trhy; 

projednávány, byly zařazovány kapitoly 

o digitálním obchodu, a připomíná, že je 

důležité předcházet neodůvodněným 

požadavkům na lokalizaci údajů; žádá 

Komisi, aby uplatňovala takovou strategii 

v oblasti digitálního obchodu, která by 

malým a středním podnikům poskytovala 

příležitosti tím, že by jim usnadnila přístup 

na celosvětové trhy, a také potřebu řešit 

negativní vlivy na pracovní místa 

a nadměrnou koncentraci bohatství, již 

vytváří elektronický obchod; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí zablokovanou 

situaci, pokud jde o mnohostranná jednání 

o dohodě o obchodu se službami (TiSA) a 

dohodě o environmentálních statcích; žádá 

Unii, aby v souladu s postojem 

Evropského parlamentu k dohodě TiSA 

prokázala iniciativu a dosáhla obnovení 

souvisejících jednání; 

8. bere na vědomí zablokovanou 

situaci, pokud jde o mnohostranná jednání 

o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

a dohodě o environmentálních statcích; 

žádá Unii, aby prokázala iniciativu, pokud 

jde o aktualizaci dohody GATS tak, aby se 

společně se všemi ostatními státy WTO 

vyrovnala s novými výzvami v důsledku 

technologických změn; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že vstoupilo v platnost 

– plně nebo dočasně – několik dohod o 

volném obchodu, např. obchodní dohody s 

Kanadou a Ekvádorem, ustanovení 

prohloubené a komplexní dohody o volném 

obchodu v dohodě o přidružení mezi EU a 

Ukrajinou a několik dohod o 

hospodářském partnerství s africkými 

zeměmi a že od zveřejnění strategie 

„Obchod pro všechny“ byly uzavřeny 

dohody se Singapurem, Vietnamem a 

Japonskem; zdůrazňuje, že je nutné 

poskytovat dostatečnou politickou a 

administrativní podporu k zajištění toho, 

aby obchodní ujednání mohla být 

uzavírána a ratifikována v odpovídajících 

časových rámcích; podporuje probíhající 

proces modernizace obchodních dohod s 

Chile a Mexikem; připomíná svůj 

požadavek, aby byla zahájena jednání s 

Austrálií a Novým Zélandem, a to s 

ohledem na jeho postoje; 

9. zdůrazňuje, že vstoupilo v platnost 

– plně nebo dočasně – několik dohod 

o volném obchodu, např. obchodní dohody 

s Kanadou a Ekvádorem, ustanovení 

prohloubené a komplexní dohody o volném 

obchodu v dohodě o přidružení mezi EU 

a Ukrajinou a několik dohod 

o hospodářském partnerství s africkými 

zeměmi a že od zveřejnění strategie 

„Obchod pro všechny“ byly uzavřeny 

dohody se Singapurem, Vietnamem 

a Japonskem; zdůrazňuje, že je nutné 

poskytovat dostatečnou politickou 

a administrativní podporu k zajištění toho, 

aby obchodní ujednání mohla být 

uzavírána a ratifikována v odpovídajících 

časových rámcích, což si vyžádá zapojení 

veřejnosti díky větší transparentnosti 

mandátů pro různá obchodní jednání, 

které uděluje Rada, a také obsahu 

probíhajících jednání a dalších 

plánovaných obchodních a investičních 

dohod;  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Pozměňovací návrh  10 

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

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

Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že Komise již 

několikrát ohlásila zahájení jednání o 

investicích s Hongkongem a Tchaj-

wanem, a vyzývá Komisi, aby dokončila 

přípravnou činnost s cílem zahájit 

formální jednání o investičních dohodách 

co nejdříve; 

vypouští se 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Pozměňovací návrh  11 

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

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

Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. naléhavě žádá Komisi a členské 

státy, aby zejména díky využívání 

informačních technologií více usilovaly o 

odstraňování všech administrativních 

překážek a zbytečné zátěže, o 

zjednodušování technických postupů i o 

podporu podniků usilujících o využívání 

obchodních dohod a nástrojů; 

25. naléhavě žádá Komisi a členské 

státy, aby zejména díky využívání 

informačních technologií více usilovaly 

o odstraňování zbytečné zátěže, 

o zjednodušování technických postupů 

i o podporu podniků usilujících 

o využívání obchodních dohod a nástrojů; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. připomíná, že obchodní dohody 

včetně obchodních kapitol dohod o 

přidružení nemohou vstoupit v platnost, 

dříve než je ratifikuje Evropský 

parlament; domnívá se, že musí být 

horizontálně respektována praxe vyčkat na 

souhlas Parlamentu před prozatímním 

uplatněním politicky důležitých dohod, jak 

se k tomu zavázala komisařka 

Malmströmová při svém slyšení dne 

29. září 2014; 

37. připomíná, že obchodní dohody 

včetně obchodních kapitol dohod 

o přidružení nemohou vstoupit v platnost, 

dříve než je ratifikují příslušné 

parlamenty; domnívá se, že musí být 

horizontálně respektována praxe vyčkat na 

souhlas Parlamentu před prozatímním 

uplatněním politicky důležitých dohod, jak 

se k tomu zavázala komisařka 

Malmströmová při svém slyšení dne 

29. září 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. připomíná, že trhy veřejných 

zakázek v Unii vykazují nejvyšší míru 

otevřenosti na světě; je znepokojen tím, že 

někteří partneři na úkor podniků EU 

nedodržují ustanovení dohod o volném 

obchodu týkající se přístupu na trh 

veřejných zakázek, a také velmi omezeným 

přístupem na trhy veřejných zakázek v 

některých třetích zemích žádá Komisi, aby 

usilovala o zajištění lepšího přístupu na 

trhy veřejných zakázek ve třetích zemích a 

aby v souladu s pravidly dohod o vládních 

zakázkách zvážila opatření, která by se 

měla využívat s třetími zeměmi, jež v 

oblasti přístupu na trhy veřejných zakázek 

upřednostňují své vlastní podniky; vyzývá 

Komisi, aby shromažďovala a zveřejňovala 

údaje na úrovni podniků o využívání 

ustanovení o veřejných zakázkách v 

dohodách o volném obchodu, s cílem lépe 

porozumět obtížím, kterým podniky EU 

čelí; 

42. připomíná, že trhy veřejných 

zakázek v Unii vykazují nejvyšší míru 

otevřenosti na světě; je znepokojen tím, že 

někteří partneři na úkor podniků EU 

nedodržují ustanovení dohod o volném 

obchodu týkající se přístupu na trh 

veřejných zakázek, a také velmi omezeným 

přístupem na trhy veřejných zakázek 

v některých třetích zemích žádá Komisi, 

aby usilovala o zajištění lepšího přístupu 

na trhy veřejných zakázek ve třetích 

zemích a aby v souladu s pravidly dohod 

o vládních zakázkách zvážila opatření, 

která by se měla využívat s průmyslově 

vyspělými třetími zeměmi, jež v oblasti 

přístupu na trhy veřejných zakázek 

upřednostňují své vlastní podniky; vyzývá 

Komisi, aby shromažďovala a zveřejňovala 

údaje na úrovni podniků o využívání 

ustanovení o veřejných zakázkách v 

dohodách o volném obchodu, s cílem lépe 

porozumět obtížím, kterým podniky EU 

čelí; vyzývá Komisi, aby zadala 

vypracování zprávy o dopadu liberalizace 

veřejných zakázek na skutečné malé 

a střední podniky; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Pozměňovací návrh  14 

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

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

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. připomíná, že společná obchodní 

politika musí přispívat k prosazování 

hodnot Unie podle článku 2 Smlouvy o 

Evropské unii i k plnění cílů uvedených v 

článku 21 včetně upevňování demokracie a 

právního státu, dodržování lidských práv, 

základních práv a svobod, rovnosti, úcty k 

lidské důstojnosti a ochrany životního 

prostředí a sociálních práv; je přesvědčen, 

že dosažení těchto cílů vyžaduje rázná a 

trvalá opatření ze strany Komise; 

zdůrazňuje, že Agenda OSN do roku 2030 

a pařížská dohoda o klimatu poskytují 

primární srovnávací měřítka, k nimž lze 

vztáhnout příspěvek obchodní politiky EU 

k dohodnutým globálním cílům 

udržitelného rozvoje; 

44. připomíná, že společná obchodní 

politika musí přispívat k prosazování 

hodnot Unie podle článku 2 Smlouvy 

o Evropské unii i k plnění cílů uvedených 

v článku 21 včetně upevňování demokracie 

a právního státu, dodržování lidských práv, 

základních práv a svobod, rovnosti, úcty 

k lidské důstojnosti a ochrany životního 

prostředí a sociálních práv; je přesvědčen, 

že dosažení těchto cílů vyžaduje rázná 

a trvalá opatření ze strany Komise; 

zdůrazňuje, že Agenda OSN do roku 2030 

a pařížská dohoda o klimatu poskytují 

primární srovnávací měřítka, k nimž lze 

vztáhnout příspěvek obchodní politiky EU 

k dohodnutým globálním cílům 

udržitelného rozvoje; vyzývá Komisi, aby 

provedla hodnocení existujících rozporů 

mezi uvedenými cíli a mezinárodní 

obchodní politikou EU s cílem ji 

odpovídajícím způsobem přeorientovat, 

mimo jiné větší spoluprací jednotlivých 

regionů a intraregionálním přístupem v 

oblasti obchodu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/15 

Pozměňovací návrh  15 

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

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. opakuje, že je nakloněn tomu, aby 

byla do všech budoucích obchodních 

dohod začleňována ambiciózní ustanovení 

o boji proti korupci, která budou ve 

výlučné pravomoci Unie; vítá skutečnost, 

že probíhající jednání o modernizaci 

dohody o volném obchodu mezi EU a 

Mexikem a dohod o přidružení mezi EU a 

Chile zahrnují také protikorupční 

ustanovení; připomíná, že dohody o 

volném obchodu nabízejí dobrou příležitost 

ke zvýšení spolupráce v boji proti praní 

peněz, daňovým podvodům a vyhýbání se 

daňovým povinnostem; 

49. opakuje, že je nakloněn tomu, aby 

byla do všech budoucích obchodních 

dohod začleňována ambiciózní ustanovení 

o boji proti korupci, která budou ve 

výlučné pravomoci Unie; vítá skutečnost, 

že probíhající jednání o modernizaci 

dohody o volném obchodu mezi EU 

a Mexikem a dohod o přidružení mezi EU 

a Chile zahrnují také protikorupční 

ustanovení; připomíná, že dohody 

o volném obchodu nabízejí dobrou 

příležitost ke zvýšení spolupráce v boji 

proti praní peněz, daňovým podvodům 

a vyhýbání se daňovým povinnostem, 

a vyzývá Komisi, aby tuto příležitost 

využila, například vyžadováním přísných 

závazků na straně všech třetích zemí 

a tím, že v případě potřeby doplní 

příslušné kapitoly k již dokončeným 

jednáním; 

Or. en 

 

 


