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23.5.2018 A8-0166/5 

Predlog spremembe  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. se zaveda, da so med državljani 

zaradi vse večjih socialnih razlik prisotni 

dvomi in nezadovoljstvo glede vpliva 

mednarodne trgovinske politike EU na 

njihovo vsakodnevno življenje; poziva k 

preusmeritvi mednarodne trgovinske 

politike EU, da bi natančneje odražala 

potrebo po prispevanju k boljši zaščiti 

delovnih mest in socialnih pravic ter k 

pravičnejši porazdelitvi bogastva med 

državljani v EU ter med EU in partnerji iz 

tretjih držav, pa tudi po konstruktivnem 

prispevanju k izvajanju agende OZN na 

področju ciljev trajnostnega razvoja do 

leta 2030; poziva vse države članice EU, 

naj ukrepajo ustrezno in ambiciozno, da 

bi izpolnile svoje obveznosti glede 

odločnega odziva na cilj 17, ter naj 

vplivajo na strategije za uresničitev drugih 

ciljev, od odpravljanja revščine do 

trajnostne porabe in proizvodnje, pa tudi 

industrijskega razvoja, inovacij in 

infrastrukture, razvoja podeželja in 

soočanja z okoljskimi izzivi, vključno s 

podnebnimi spremembami; poziva k 

okrepitvi javnih storitev, ob ustreznem 

upoštevanju javnega zdravja, s 

previdnostnim načelom, pa tudi k 

spoštovanju kulturne raznolikosti in 
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človeškega dostojanstva, tudi migrantov, 

podpiranju miru in mednarodnega prava, 

izključitvi vseh ekstrateritorialnih ukrepov 

ter okrepitvi dialoga in pogajanj na 

večstranski in mednarodni ravni; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Predlog spremembe  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je seznanjen s krepitvijo 

gospodarskega pomena Azije in postopnim 

umikanjem ZDA iz odprte trgovine, kar 

ustvarja negotovost v mednarodni trgovini, 

seznanjen pa je tudi z domačo kritiko 

mednarodne trgovinske politike in z 

zahtevami po pravični trgovini; poziva 

Komisijo, naj prilagodi svojo trgovinsko 

politiko tem spremembam in naj bo bolj 

odzivna in odgovorna ter naj obenem 

oblikuje dolgoročno strategijo, ki bo 

upoštevala te spremembe v mednarodnem 

okolju; poudarja, da je v tem 

spreminjajočem se svetovnem okolju za 

evropske državljane vse bolj pomembna 

vloga EU pri spodbujanju trgovinske 

agende, ki bo temeljila na vrednotah; 

2. je seznanjen s krepitvijo 

gospodarske moči in vpliva različnih 

azijskih držav, vključno s Kitajsko in 

Indijo, v svetovnem gospodarstvu, pa tudi 

z vedno večjim vplivom razvoja Afrike in 

Latinske Amerike kot pomembnih 

dejavnikov v globaliziranem svetu ter za 

dobrobit, mir in stabilnost v svetu; je 

seznanjen tudi s spremenjeno strategijo 

trenutne administracije ZDA, in sicer da 

tretje države izsiljuje s svojo strategijo 

„najprej Amerika“, tako da grozi s 

postopnim umikanjem iz odprte trgovine in 

destabilizira večstranske trgovinske 

strukture, vključno z mehanizmom STO 

in njenim sistemom reševanja sporov, s 

čimer ustvarja negotovost v mednarodni 

trgovini, seznanjen pa je tudi z domačo 

kritiko mednarodne trgovinske politike in z 

zahtevami po pravični trgovini; poziva 

Komisijo, naj prilagodi svojo trgovinsko 

politiko tem spremembam in naj bo bolj 

odzivna in odgovorna ter naj obenem 

oblikuje dolgoročno strategijo, ki bo 

upoštevala te spremembe v mednarodnem 

okolju; poudarja, da je v tem 

spreminjajočem se svetovnem okolju za 

evropske državljane vse bolj pomembna 

vloga EU pri spodbujanju trgovinske 
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agende, ki bo temeljila na vrednotah; 

poziva Komisijo, naj odločno in 

učinkovito nasprotuje vsem 

ekstrateritorialnim ukrepom, sprejetim s 

strani ZDA ali katerega koli drugega 

partnerja; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Predlog spremembe  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja vse večji pomen storitev, 

zlasti digitalnih, vključno s 

preoblikovanjem trgovine z blagom (način 

5), pretoka podatkov in elektronskega 

poslovanja v mednarodni trgovini v 

storitvene dejavnosti; poudarja, da je treba 

okrepiti s tem povezana mednarodna 

pravila, da se zagotovijo konkretne 

prednosti za evropske potrošnike, boljši 

dostop do tujih trgov za evropska podjetja 

in spoštovanje temeljnih pravic po vsem 

svetu, vključno z varstvom podatkov in 

zasebnostjo; poudarja, da varstvo osebnih 

podatkov ne sme biti del pogajanj o 

trgovinskih sporazumih; verjame, da bi 

bilo treba s sprejetjem trgovinskih 

sporazumov zagotoviti napredek na 

področju digitalnih pravic državljanov, ter 

opozarja na svoje stališče glede varstva 

podatkov in digitalne trgovine, kot ga je 

izrazil v resoluciji z naslovom Digitalni 

trgovinski strategiji naproti; poudarja, da 

lahko trgovinska politika EU igra 

pomembno vlogo pri premoščanju 

digitalnega razkoraka; spodbuja Komisijo, 

naj v sedanjih in prihodnjih pogajanja o 

prostotrgovinskih sporazumih in v okviru 

STO v ospredje postavi agendo o digitalni 

3. poudarja vse večji pomen storitev, 

zlasti digitalnih, vključno s 

preoblikovanjem trgovine z blagom (način 

5), pretoka podatkov in elektronskega 

poslovanja v mednarodni trgovini v 

storitvene dejavnosti; poudarja, da je treba 

okrepiti s tem povezana mednarodna 

pravila, da se zagotovijo konkretne 

prednosti za evropske potrošnike, boljši 

dostop do tujih trgov za evropska podjetja 

in spoštovanje temeljnih pravic po vsem 

svetu, vključno z varstvom podatkov in 

zasebnostjo; poudarja, da varstvo osebnih 

podatkov ne sme biti del pogajanj o 

trgovinskih sporazumih; verjame, da bi 

bilo treba s sprejetjem trgovinskih 

sporazumov zagotoviti napredek na 

področju digitalnih pravic državljanov, ter 

opozarja na svoje stališče glede varstva 

podatkov in digitalne trgovine, kot ga je 

izrazil v resoluciji z naslovom Digitalni 

trgovinski strategiji naproti; poudarja, da 

lahko trgovinska politika EU igra 

pomembno vlogo pri premoščanju 

digitalnega razkoraka; spodbuja Komisijo, 

naj v sedanjih in prihodnjih pogajanja o 

prostotrgovinskih sporazumih in v okviru 

STO v ospredje postavi agendo o digitalni 
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trgovini; poziva, naj se poglavja o digitalni 

trgovini vključijo v vse prihodnje 

trgovinske sporazume, tudi tiste, o katerih 

sedaj potekajo pogajanja, in opozarja na 

pomen preprečevanja neupravičenih zahtev 

glede lokalizacije podatkov; poziva 

Komisijo, naj si prizadeva za strategijo 

digitalne trgovine, ki bo z omogočanjem 

dostopa do svetovnih trgov upoštevala 

priložnosti, ki jih ponuja malim in srednje 

velikim podjetjem; 

trgovini; poziva, naj se poglavja o digitalni 

trgovini vključijo v vse prihodnje 

trgovinske sporazume, tudi tiste, o katerih 

sedaj potekajo pogajanja, in opozarja na 

pomen preprečevanja neupravičenih zahtev 

glede lokalizacije podatkov; poziva 

Komisijo, naj si prizadeva za strategijo 

digitalne trgovine, ki bo z omogočanjem 

dostopa do svetovnih trgov upoštevala 

priložnosti, ki jih ponuja malim in srednje 

velikim podjetjem, ter potrebo po odpravi 

negativnih posledic za delovna mesta in 

prekomernega kopičenja bogastva, ki jih 

povzroča elektronsko poslovanje; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Predlog spremembe  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. je seznanjen z zastojem 

večstranskih pogajanj o sporazumu o 

trgovini s storitvami (TiSA) in sporazumu 

o okoljskih dobrinah; poziva Unijo, naj 

prevzame pobudo za ponoven zagon obeh 

pogajalskih procesov, kar zadeva 

pogajanja o sporazumu TiSA pa v skladu 

s stališčem Parlamenta glede tega 

sporazuma; 

8. je seznanjen z zastojem 

večstranskih pogajanj o sporazumu o 

trgovini s storitvami (TiSA) in sporazumu 

o okoljskih dobrinah; poziva Unijo, naj 

prevzame pobudo v zvezi s posodobitvijo 

sporazuma GATS, da bi skupaj z vsemi 

drugimi državami članicami STO 

obravnavali nove izzive, ki jih prinašajo 

tehnološke spremembe; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Predlog spremembe  9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da je od objave strategije 

Trgovina za vse začelo v celoti ali začasno 

veljati več sporazumov o prosti trgovini, 

npr. trgovinska sporazuma s Kanado in 

Ekvadorjem, določbe o poglobljenem in 

celovitem sporazumu o prosti trgovini v 

pridružitvenem sporazumu med EU in 

Ukrajino ter več sporazumov o 

gospodarskem partnerstvu z afriškimi 

državami, v tem času pa so bili sklenjeni 

tudi trgovinski sporazumi s Singapurjem, 

Vietnamom in Japonsko; poudarja, da je 

potrebna zadostna politična in upravna 

podpora, da se zagotovi sklenitev in 

ratifikacija trgovinskih sporazumov v 

ustreznih rokih; podpira sedanji proces 

posodabljanja trgovinskih sporazumov s 

Čilom in Mehiko; opozarja na svojo 

zahtevo, da se začnejo pogajanja z 

Avstralijo in Novo Zelandijo ter pri tem 

upoštevajo stališča Parlamenta; 

9. poudarja, da je od objave strategije 

Trgovina za vse začelo v celoti ali začasno 

veljati več sporazumov o prosti trgovini, 

npr. trgovinska sporazuma s Kanado in 

Ekvadorjem, določbe o poglobljenem in 

celovitem sporazumu o prosti trgovini v 

pridružitvenem sporazumu med EU in 

Ukrajino ter več sporazumov o 

gospodarskem partnerstvu z afriškimi 

državami, v tem času pa so bili sklenjeni 

tudi trgovinski sporazumi s Singapurjem, 

Vietnamom in Japonsko; poudarja, da je 

potrebna zadostna politična in upravna 

podpora, da se zagotovi sklenitev in 

ratifikacija trgovinskih sporazumov v 

ustreznih rokih, za kar bo treba vključiti 

javnost, in sicer prek večje preglednosti v 

zvezi z mandati za različna trgovinska 

pogajanja, ki jih podeljuje Svet, ter v zvezi 

z vsebino potekajočih pogajanj in drugih 

načrtovanih trgovinskih in naložbenih 

sporazumov; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Predlog spremembe  10 

Helmut Scholz, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. želi spomniti, da je Komisija 

večkrat napovedala začetek pogajanj v 

zvezi z naložbami s Hongkongom in 

Tajvanom, in poziva Komisijo, naj 

zaključi pripravljalna dela, da bi se čim 

prej uradno začela pogajanja o 

sporazumih o naložbah; 

črtano 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Predlog spremembe  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo in države članice, 

naj se bolj posvetijo, zlasti z digitalnimi 

orodji, odpravi vseh upravnih ovir in 

nepotrebnih obremenitev, tehnični 

poenostavitvi in podpori podjetjem pri 

prizadevanjih, da bi izkoristila trgovinske 

sporazume in instrumente; 

25. poziva Komisijo in države članice, 

naj se bolj posvetijo, zlasti z digitalnimi 

orodji, odpravi nepotrebnih obremenitev, 

tehnični poenostavitvi in podpori 

podjetjem pri prizadevanjih, da bi 

izkoristila trgovinske sporazume in 

instrumente; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Predlog spremembe  12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. opozarja, da trgovinski sporazumi 

ne morejo začeti veljati, dokler jih ne 

ratificira Evropski parlament, kar velja 

tudi v primeru poglavij o trgovini v 

pridružitvenih sporazumih; meni, da je je 

treba horizontalno spoštovati prakso, po 

kateri se počaka na odobritev Parlamenta, 

preden se začnejo začasno uporabljati 

politično pomembni sporazumi, kot je 

obljubila komisarka Malmström v svoji 

predstavitvi 29. septembra 2014; 

37. opozarja, da trgovinski sporazumi 

ne morejo začeti veljati, dokler jih ne 

ratificirajo zadevni parlamenti, kar velja 

tudi v primeru poglavij o trgovini v 

pridružitvenih sporazumih; meni, da je je 

treba horizontalno spoštovati prakso, po 

kateri se počaka na odobritev Parlamenta, 

preden se začnejo začasno uporabljati 

politično pomembni sporazumi, kot je 

obljubila komisarka Malmström v svoji 

predstavitvi 29. septembra 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Predlog spremembe  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kateřina 

Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. opozarja, da ima Unija najvišjo 

stopnjo odprtosti na svetu, kar zadeva 

dostop do javnih naročil; je zaskrbljen, ker 

nekatere partnerice kršijo določbe o 

dostopu do trga javnih naročil iz 

prostotrgovinskih sporazumov EU, kar je v 

škodo podjetij iz EU, in ker je dostop do 

trga javnih naročil v nekaterih tretjih 

državah zelo omejen; poziva Komisijo, naj 

si prizadeva za večji dostop do trga javnih 

naročil v tretjih državah in razmisli o 

ukrepih, v skladu s pravili iz sporazuma o 

vladnih naročilih, ki bi jih lahko uporabila 

za tretje države, ki pri dostopu do svojega 

trga javnih naročil dajejo prednost 

domačim podjetjem; poziva Komisijo, naj 

zbere in objavi podatke na ravni podjetij o 

uporabi določb o javnih naročilih iz 

prostotrgovinskih sporazumov, da bi se 

bolje razumele težave, s katerimi se 

srečujejo podjetja iz EU; 

42. opozarja, da ima Unija najvišjo 

stopnjo odprtosti na svetu, kar zadeva 

dostop do javnih naročil; je zaskrbljen, ker 

nekatere partnerice kršijo določbe o 

dostopu do trga javnih naročil iz 

prostotrgovinskih sporazumov EU, kar je v 

škodo podjetij iz EU, in ker je dostop do 

trga javnih naročil v nekaterih tretjih 

državah zelo omejen; poziva Komisijo, naj 

si prizadeva za večji dostop do trga javnih 

naročil v tretjih državah in razmisli o 

ukrepih, v skladu s pravili iz sporazuma o 

vladnih naročilih, ki bi jih lahko uporabila 

za industrializirane tretje države, ki pri 

dostopu do svojega trga javnih naročil 

dajejo prednost domačim podjetjem; 

poziva Komisijo, naj zbere in objavi 

podatke na ravni podjetij o uporabi določb 

o javnih naročilih iz prostotrgovinskih 

sporazumov, da bi se bolje razumele 

težave, s katerimi se srečujejo podjetja iz 

EU; poziva Komisijo, naj naroči poročilo 

o učinku liberalizacije javnih naročil na 

resnična mala in srednja podjetja; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Predlog spremembe  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. želi spomniti, da mora skupna 

trgovinska politika prispevati k 

spodbujanju vrednot, ki jih zagovarja EU, 

kot je opredeljeno v členu 2 PEU, ter k 

uresničevanju ciljev iz člena 21, na primer 

demokracije, pravne države, spoštovanja 

človekovih pravic, temeljnih pravic in 

svoboščin, enakopravnosti, spoštovanja 

človekovega dostojanstva ter varstva 

okolja in socialnih pravic; meni, da so za 

uresničitev teh ciljev potrebni odločni in 

trajni ukrepi Komisije; poudarja, da agenda 

OZN do leta 2030 in Pariški sporazum o 

podnebnih spremembah zagotavljata 

primarne izhodiščne vrednosti, na podlagi 

katerih se meri prispevek trgovinske 

politike EU k dogovorjenim svetovnim 

ciljem trajnostnega razvoja; 

44. želi spomniti, da mora skupna 

trgovinska politika prispevati k 

spodbujanju vrednot, ki jih zagovarja EU, 

kot je opredeljeno v členu 2 PEU, ter k 

uresničevanju ciljev iz člena 21, na primer 

demokracije, pravne države, spoštovanja 

človekovih pravic, temeljnih pravic in 

svoboščin, enakopravnosti, spoštovanja 

človekovega dostojanstva ter varstva 

okolja in socialnih pravic; meni, da so za 

uresničitev teh ciljev potrebni odločni in 

trajni ukrepi Komisije; poudarja, da agenda 

OZN do leta 2030 in Pariški sporazum o 

podnebnih spremembah zagotavljata 

primarne izhodiščne vrednosti, na podlagi 

katerih se meri prispevek trgovinske 

politike EU k dogovorjenim svetovnim 

ciljem trajnostnega razvoja; poziva 

Komisijo, naj opravi oceno obstoječih 

nasprotij med temi cilji in mednarodno 

trgovinsko politiko EU, da bi to politiko 

ustrezno preusmerila, med drugim s 

pomočjo pristopa, ki se bo bolj osredotočal 

na trgovino med regijami in znotraj njih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  15 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. ponovno izraža podporo 

vključevanju ambicioznih določb o boju 

proti korupciji na področjih v izključni 

pristojnosti Unije v vse prihodnje 

trgovinske sporazume; pozdravlja, da so 

določbe o boju proti korupciji vključene v 

tekoča pogajanja za posodobitev 

prostotrgovinskega sporazuma med EU in 

Mehiko in pridružitvenega sporazuma med 

EU in Čilom; opozarja, da nudijo 

prostotrgovinski sporazumi dobro 

priložnost za okrepitev sodelovanja v boju 

proti pranju denarja, davčnim goljufijam in 

davčnim utajam; 

49. ponovno izraža podporo 

vključevanju ambicioznih določb o boju 

proti korupciji na področjih v izključni 

pristojnosti Unije v vse prihodnje 

trgovinske sporazume; pozdravlja, da so 

določbe o boju proti korupciji vključene v 

tekoča pogajanja za posodobitev 

prostotrgovinskega sporazuma med EU in 

Mehiko in pridružitvenega sporazuma med 

EU in Čilom; opozarja, da nudijo 

prostotrgovinski sporazumi dobro 

priložnost za okrepitev sodelovanja v boju 

proti pranju denarja, davčnim goljufijam in 

davčnim utajam, ter poziva Komisijo, naj 

to priložnost izkoristi, na primer tako, da 

od vseh tretjih držav zahteva zavezujoče 

obveze in v že zaključena pogajanja po 

potrebi vključi ustrezna poglavja; 

Or. en 

 

 


