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23.5.2018 A8-0166/5 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. je si vedomý existujúcich 

pochybností a nespokojnosti občanov, 

pokiaľ ide o vplyv medzinárodnej 

obchodnej politiky EÚ na ich každodenný 

život, vzhľadom na rastúce sociálne 

rozdiely; požaduje zmenu orientácie 

medzinárodnej obchodnej politiky EÚ, 

ktorá by presnejšie zohľadňovala potrebu 

prispievať k lepšej ochrane pracovných 

miest a sociálnych práv a k spravodlivému 

rozdeleniu bohatstva medzi občanmi v 

rámci EÚ a medzi EÚ a partnermi z 

tretích krajín, ako aj konštruktívne 

prispievať k implementácii Agendy 2030 

pre udržateľný rozvoj vypracovanej OSN; 

vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby konali 

primerane a ambiciózne v záujme plnenia 

svojich povinností, pokiaľ ide o rozhodnú 

reakciu na cieľ č. 17, a aby ovplyvňovali 

stratégie na dosiahnutie ďalších cieľov, a 

to od prekonania chudoby po trvalo 

udržateľnú spotrebu a výrobu, ako aj 

priemyselný rozvoj, inovácie a 

infraštruktúru, rozvoj vidieka a riešenie 

environmentálnych výziev vrátane zmeny 

klímy; vyzýva na posilnenie verejných 

služieb, a to pri primeranom zohľadnení 

verejného zdravia prostredníctvom 

dodržiavania zásady predbežnej 

opatrnosti, ako aj na rešpektovanie 



 

AM\1153878SK.docx  PE621.606v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

kultúrnej rozmanitosti a ľudskej 

dôstojnosti týkajúcej sa okrem iného aj 

migrantov, podporu mieru a 

medzinárodného práva, pričom sa vylúčia 

všetky extrateritoriálne opatrenia, a 

posilnenie dialógu a rokovaní na 

mnohostrannej a medzinárodnej úrovni; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

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

Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. berie na vedomie rastúci 

hospodársky význam Ázie, ako aj to, že 
USA sa postupne sťahujú z 

obchodovania, čo vyvoláva neistotu pre 

medzinárodný obchod, a berie na vedomie 

aj domácu kritiku medzinárodnej 

obchodnej politiky a požiadavku 

spravodlivého obchodu; vyzýva Komisiu, 

aby prispôsobila svoju obchodnú politiku v 

záujme riešenia týchto trendov a 

schopnosti lepšie a zodpovednejšie 

reagovať a aby zároveň vytvorila 

dlhodobejšiu stratégiu vzhľadom na tieto 

zmeny v medzinárodnom kontexte; 

zdôrazňuje, že v tomto meniacom sa 

globálnom kontexte má úloha EÚ pri 

presadzovaní obchodného programu 

založeného na hodnotách rastúci význam 

pre európskych občanov; 

2. berie na vedomie rastúcu 

hospodársku silu a vplyv rôznych 

ázijských krajín vrátane Číny a Indie v 

rámci svetového hospodárstva, ako aj 

rastúci dosah rozvoja Afriky a Latinskej 

Ameriky, čo sú dôležité faktory v 

globalizovanom svete a v záujme 

blahobytu, mieru a stability vo svete; 

takisto berie na vedomie zmenenú 

stratégiu súčasnej vlády USA spočívajúcu 

vo vydieraní tretích krajín 

prostredníctvom svojej stratégie „Amerika 

na prvom mieste“, ako aj hrozby 
postupného stiahnutia sa z obchodovania 

a destabilizácie mnohostranných 

obchodných štruktúr vrátane mechanizmu 

WTO a jeho systému urovnávania sporov, 

čo vyvoláva neistotu pre medzinárodný 

obchod, a berie na vedomie aj domácu 

kritiku medzinárodnej obchodnej politiky a 

požiadavku spravodlivého obchodu; 

vyzýva Komisiu, aby prispôsobila svoju 

obchodnú politiku v záujme riešenia týchto 

trendov a schopnosti lepšie a 

zodpovednejšie reagovať a aby zároveň 

vytvorila dlhodobejšiu stratégiu vzhľadom 

na tieto zmeny v medzinárodnom kontexte; 

zdôrazňuje, že v tomto meniacom sa 

globálnom kontexte má úloha EÚ pri 
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presadzovaní obchodného programu 

založeného na hodnotách rastúci význam 

pre európskych občanov; vyzýva Komisiu, 

aby sa dôrazne a účinne postavila proti 

akémukoľvek extrateritoriálnemu 

opatreniu, ktoré prijmú USA alebo 

ktorýkoľvek iný partner; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje rastúcu dôležitosť 

služieb, najmä digitálnych služieb, a to aj 

servitizácie obchodu s tovarom (spôsob 5), 

toku údajov a elektronického obchodu v 

medzinárodnom obchode; zdôrazňuje, že je 

potrebné posilniť medzinárodné pravidlá, 

ktorými sa tieto odvetvia riadia, s cieľom 

zaručiť skutočné výhody pre spotrebiteľov, 

zlepšiť prístup európskych podnikov na 

zahraničné trhy a chrániť dodržiavanie 

základných práv na celom svete vrátane 

ochrany údajov a súkromia; poukazuje na 

to, že ochrana osobných údajov sa v 

obchodných dohodách nedá vyjednávať, 

domnieva sa, že digitálne práva občanov 

by sa mali presadzovať prostredníctvom 

obchodných dohôd, a pripomína svoju 

pozíciu k ochrane údajov a digitálnemu 

obchodu, ktorú vyjadril vo svojom 

uznesení o „Smere k stratégii digitálneho 

obchodu“; zdôrazňuje, že obchodná 

politika EÚ môže zohrávať významnú 

úlohu pri prekonávaní digitálnej priepasti; 

nabáda Komisiu, aby presadzovala 

digitálny program v oblasti obchodu v 

rámci prebiehajúcich a budúcich rokovaní 

o dohodách o voľnom obchode a v rámci 

WTO; žiada, aby sa kapitoly o digitálnom 

obchode zahŕňali do všetkých budúcich 

3. zdôrazňuje rastúcu dôležitosť 

služieb, najmä digitálnych služieb, a to aj 

servitizácie obchodu s tovarom (spôsob 5), 

toku údajov a elektronického obchodu v 

medzinárodnom obchode; zdôrazňuje, že je 

potrebné posilniť medzinárodné pravidlá, 

ktorými sa tieto odvetvia riadia, s cieľom 

zaručiť skutočné výhody pre spotrebiteľov, 

zlepšiť prístup európskych podnikov na 

zahraničné trhy a chrániť dodržiavanie 

základných práv na celom svete vrátane 

ochrany údajov a súkromia; poukazuje na 

to, že ochrana osobných údajov sa v 

obchodných dohodách nedá vyjednávať, 

domnieva sa, že digitálne práva občanov 

by sa mali presadzovať prostredníctvom 

obchodných dohôd, a pripomína svoju 

pozíciu k ochrane údajov a digitálnemu 

obchodu, ktorú vyjadril vo svojom 

uznesení o „Smere k stratégii digitálneho 

obchodu“; zdôrazňuje, že obchodná 

politika EÚ môže zohrávať významnú 

úlohu pri prekonávaní digitálnej priepasti; 

nabáda Komisiu, aby presadzovala 

digitálny program v oblasti obchodu v 

rámci prebiehajúcich a budúcich rokovaní 

o dohodách o voľnom obchode a v rámci 

WTO; žiada, aby sa kapitoly o digitálnom 

obchode zahŕňali do všetkých budúcich 
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obchodných dohôd vrátane tých, o ktorých 

sa v súčasnosti rokuje, a pripomína, že je 

dôležité zabrániť neodôvodneným 

požiadavkám na lokalizáciu údajov; žiada 

Komisiu, aby presadzovala stratégiu 

digitálneho obchodu, ktorá zohľadní 

príležitosti, ktoré sa tým ponúkajú pre malé 

a stredné podniky, a to uľahčením prístupu 

na svetové trhy; 

obchodných dohôd vrátane tých, o ktorých 

sa v súčasnosti rokuje, a pripomína, že je 

dôležité zabrániť neodôvodneným 

požiadavkám na lokalizáciu údajov; žiada 

Komisiu, aby presadzovala stratégiu 

digitálneho obchodu, ktorá zohľadní 

príležitosti, ktoré sa tým ponúkajú pre malé 

a stredné podniky, a to uľahčením prístupu 

na svetové trhy, a aby sa zaoberala 

potrebou riešiť negatívne dôsledky na 

zamestnanosť a nadmerné hromadenie 

bohatstva, ktoré elektronický obchod 

vytvára; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. berie na vedomie zablokovanie 

viacstranných rokovaní o dohode o 

obchode so službami (TiSA) a dohode o 

environmentálnych tovaroch; vyzýva Úniu, 

aby prevzala iniciatívu, aby sa tak v oboch 

rokovacích procesoch znovu dosiahol 

pokrok, a aby v prípade rokovaní o 

dohode TiSA konala v súlade s pozíciou 

Parlamentu k dohode TiSA; 

8. berie na vedomie zablokovanie 

viacstranných rokovaní o dohode o 

obchode so službami (TiSA) a dohode o 

environmentálnych tovaroch; vyzýva Úniu, 

aby prevzala iniciatívu, pokiaľ ide o 

aktualizáciu dohody GATS v záujme 

riešenia nových výziev súvisiacich s 

technologickými zmenami, a to spolu so 

všetkými ostatnými štátmi, ktoré sú 

zmluvnými stranami WTO; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že v plnom rozsahu 

alebo dočasne nadobudlo platnosť viacero 

dohôd o voľnom obchode, napríklad 

obchodné dohody s Kanadou a 

Ekvádorom, ustanovenia DCFTA v rámci 

dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

a niekoľko dohôd o hospodárskom 

partnerstve s africkými krajinami, a že od 

zverejnenia stratégie Obchod pre všetkých 

boli uzavreté obchodné dohody so 

Singapurom, s Vietnamom a Japonskom; 

zdôrazňuje potrebu poskytnúť dostatočnú 

politickú a administratívnu podporu, aby sa 

zabezpečilo, že obchodné dohody môžu 

byť schválené a ratifikované v primeraných 

lehotách; podporuje prebiehajúci proces 

modernizácie obchodných dohôd s Čile a 

Mexikom; pripomína svoju požiadavku na 

začatie rokovaní s Austráliou a Novým 

Zélandom, berúc do úvahy svoje pozície; 

9. zdôrazňuje, že v plnom rozsahu 

alebo dočasne nadobudlo platnosť viacero 

dohôd o voľnom obchode, napríklad 

obchodné dohody s Kanadou a 

Ekvádorom, ustanovenia DCFTA v rámci 

dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

a niekoľko dohôd o hospodárskom 

partnerstve s africkými krajinami, a že od 

zverejnenia stratégie Obchod pre všetkých 

boli uzavreté obchodné dohody so 

Singapurom, s Vietnamom a Japonskom; 

zdôrazňuje potrebu poskytnúť dostatočnú 

politickú a administratívnu podporu, aby sa 

zabezpečilo, že obchodné dohody môžu 

byť schválené a ratifikované v primeraných 

lehotách, čo si bude vyžadovať zapojenie 

verejnosti prostredníctvom väčšej 

transparentnosti, pokiaľ ide o mandáty na 

rôzne obchodné rokovania, ktoré zverila 

Rada, ako aj o obsah prebiehajúcich 

rokovaní a ďalších plánovaných 

obchodných a investičných dohôd; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

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

Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. upozorňuje, že Komisia už viackrát 

ohlásila začatie rokovaní s Hongkongom 

a Taiwanom o investíciách, a vyzýva 

Komisiu, aby ukončila prípravné práce s 

cieľom čo najskôr formálne začať 

rokovania o investičných dohodách; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

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

Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. naliehavo vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby vyvíjali väčšie úsilie, 

najmä využívaním informačných 

technológií, o odstránenie všetkých 

administratívnych prekážok a zbytočnej 

záťaže, o zjednodušenie technických 

postupov a o podporu podnikov pri 

vykonávaní opatrení, ktoré im majú 

priniesť výhody z obchodných dohôd a 

nástrojov; 

25. naliehavo vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby vyvíjali väčšie úsilie, 

najmä využívaním informačných 

technológií, o odstránenie zbytočnej 

záťaže, o zjednodušenie technických 

postupov a o podporu podnikov pri 

vykonávaní opatrení, ktoré im majú 

priniesť výhody z obchodných dohôd a 

nástrojov; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. pripomína, že obchodné dohody 

nemôžu nadobudnúť platnosť skôr, ako ich 

ratifikuje Parlament, a to aj pokiaľ ide o 

kapitoly o obchode v dohodách o 

pridružení; domnieva sa, že prax čakania 

na súhlas Parlamentu pred tým, ako sa 

politicky dôležité dohody začnú predbežne 

uplatňovať, musí byť dodržiavaná 

horizontálne, ako sa komisárka 

Malmströmová zaviazala počas jej 

vypočutia 29. septembra 2014; 

37. pripomína, že obchodné dohody 

nemôžu nadobudnúť platnosť skôr, ako ich 

ratifikujú dotknuté parlamenty, a to aj 

pokiaľ ide o kapitoly o obchode v 

dohodách o pridružení; domnieva sa, že 

prax čakania na súhlas Parlamentu pred 

tým, ako sa politicky dôležité dohody 

začnú predbežne uplatňovať, musí byť 

dodržiavaná horizontálne, ako sa 

komisárka Malmströmová zaviazala počas 

jej vypočutia 29. septembra 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. upozorňuje, že trhy verejného 

obstarávania v Únii sa z celosvetového 

hľadiska vyznačujú najvyššou mierou 

otvorenosti; vyjadruje znepokojenie nad 

tým, že niektorí partneri nedodržiavajú 

ustanovenia dohôd EÚ o voľnom obchode 

týkajúce sa prístupu na trhy verejného 

obstarávania, a to na úkor európskych 

spoločností, a že v niektorých tretích 

krajinách je veľmi obmedzený prístup na 

trhy verejného obstarávania; žiada 

Komisiu, aby sa usilovala o zabezpečenie 

väčšieho prístupu na trhy verejného 

obstarávania v tretích krajinách a aby v 

súlade s pravidlami Dohody o vládnom 

obstarávaní uvažovala o opatreniach, ktoré 

sa použijú vo vzťahu s tretími krajinami, 

ktoré pri prístupe na svoje trhy verejného 

obstarávania uprednostňujú domáce 

podniky; vyzýva Komisiu, aby zbierala a 

zverejňovala údaje na úrovni podnikov o 

využívaní ustanovení týkajúcich sa 

verejného obstarávania v rámci dohôd o 

voľnom obchode s cieľom lepšie pochopiť 

ťažkosti, s ktorými sa stretávajú podniky 

EÚ; 

42. upozorňuje, že trhy verejného 

obstarávania v Únii sa z celosvetového 

hľadiska vyznačujú najvyššou mierou 

otvorenosti; vyjadruje znepokojenie nad 

tým, že niektorí partneri nedodržiavajú 

ustanovenia dohôd EÚ o voľnom obchode 

týkajúce sa prístupu na trhy verejného 

obstarávania, a to na úkor európskych 

spoločností, a že v niektorých tretích 

krajinách je veľmi obmedzený prístup na 

trhy verejného obstarávania; žiada 

Komisiu, aby sa usilovala o zabezpečenie 

väčšieho prístupu na trhy verejného 

obstarávania v tretích krajinách a aby v 

súlade s pravidlami Dohody o vládnom 

obstarávaní uvažovala o opatreniach, ktoré 

sa použijú vo vzťahu s priemyselne 

vyspelými tretími krajinami, ktoré pri 

prístupe na svoje trhy verejného 

obstarávania uprednostňujú domáce 

podniky; vyzýva Komisiu, aby zbierala a 

zverejňovala údaje na úrovni podnikov o 

využívaní ustanovení týkajúcich sa 

verejného obstarávania v rámci dohôd o 

voľnom obchode s cieľom lepšie pochopiť 

ťažkosti, s ktorými sa stretávajú podniky 

EÚ; vyzýva Komisiu, aby zadala 

vypracovanie správy o dosahu 

liberalizácie verejného obstarávania na 
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skutočné MSP; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. pripomína, že spoločná obchodná 

politika musí prispievať k presadzovaniu 

hodnôt, ktoré obhajuje Únia a ktoré sú 

stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, a k plneniu cieľov vymedzených v 

článku 21, ako sú okrem iného 

konsolidácia demokracie, právny štát, 

rešpektovanie ľudských práv, ako aj 

základných práv a slobôd, rovnosť, úcta k 

ľudskej dôstojnosti a ochrana životného 

prostredia a sociálnych práv; je 

presvedčený, že dosahovanie týchto cieľov 

si vyžaduje dôsledné a trvalé opatrenia zo 

strany Komisie; zdôrazňuje, že Agenda 

2030 vypracovaná OSN a Parížska dohoda 

o zmene klímy poskytujú primárne kritériá, 

na základe ktorých sa má posudzovať 

prínos obchodnej politiky EÚ k 

dohodnutým globálnym cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja; 

44. pripomína, že spoločná obchodná 

politika musí prispievať k presadzovaniu 

hodnôt, ktoré obhajuje Únia a ktoré sú 

stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, a k plneniu cieľov vymedzených v 

článku 21, ako sú okrem iného 

konsolidácia demokracie, právny štát, 

rešpektovanie ľudských práv, ako aj 

základných práv a slobôd, rovnosť, úcta k 

ľudskej dôstojnosti a ochrana životného 

prostredia a sociálnych práv; je 

presvedčený, že dosahovanie týchto cieľov 

si vyžaduje dôsledné a trvalé opatrenia zo 

strany Komisie; zdôrazňuje, že Agenda 

2030 vypracovaná OSN a Parížska dohoda 

o zmene klímy poskytujú primárne kritériá, 

na základe ktorých sa má posudzovať 

prínos obchodnej politiky EÚ k 

dohodnutým globálnym cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu, aby 

zhodnotila existujúce rozpory medzi 

týmito cieľmi a medzinárodnou 

obchodnou politikou EÚ, a to s cieľom 

zodpovedajúco presmerovať túto politiku 

okrem iného prostredníctvom prístupu 

väčšmi zameraného na medziregionálny a 

vrútroregionálny obchod; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/15 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. opakuje, že podporuje začlenenie 

ambicióznych ustanovení o boji proti 

korupcii do všetkých budúcich obchodných 

dohôd, a to v rámci výlučných právomocí 

Únie; víta začlenenie protikorupčných 

ustanovení do prebiehajúcich rokovaní o 

modernizácii dohody o voľnom obchode 

medzi EÚ a Mexikom a dohody o 

pridružení medzi EÚ a Čile; pripomína, že 

dohody o voľnom obchode sú vhodnou 

príležitosťou na prehĺbenie spolupráce v 

oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, 

daňovým podvodom a daňovým únikom; 

49. opakuje, že podporuje začlenenie 

ambicióznych ustanovení o boji proti 

korupcii do všetkých budúcich obchodných 

dohôd, a to v rámci výlučných právomocí 

Únie; víta začlenenie protikorupčných 

ustanovení do prebiehajúcich rokovaní o 

modernizácii dohody o voľnom obchode 

medzi EÚ a Mexikom a dohody o 

pridružení medzi EÚ a Čile; pripomína, že 

dohody o voľnom obchode sú vhodnou 

príležitosťou na prehĺbenie spolupráce v 

oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, 

daňovým podvodom a daňovým únikom, a 

vyzýva Komisiu, aby to zaistila napríklad 

tým, že bude požadovať povinné záväzky 

zo strany všetkých tretích krajín a v 

prípade potreby doplní príslušné kapitoly 

do už ukončených rokovaní; 

Or. en 

 

 


