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6.2.2019 A8-0048/1

Pozměňovací návrh 1
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v souvislosti s liberalizací 
finančních služeb připomíná, že dohoda 
obsahuje doložku o výjimce týkající se 
obezřetnostních opatření, která stranám 
umožňuje přijmout nebo zachovat určitá 
opatření z důvodu obezřetnosti, zejména na 
ochranu střadatelů a investorů a k zajištění 
integrity a stability a finančních systémů 
stran;

8. v souvislosti s liberalizací 
finančních služeb připomíná, že dohoda 
obsahuje doložku o výjimce týkající se 
obezřetnostních opatření, která stranám 
umožňuje přijmout nebo zachovat určitá 
opatření z důvodu obezřetnosti, zejména na 
ochranu střadatelů a investorů a k zajištění 
integrity a stability a finančních systémů 
stran; je však rozhořčen tím, že dohoda 
o volném obchodu omezuje využívání 
doložky o výjimce týkající se 
obezřetnostních opatření pro finanční 
služby uplatňováním kontroly nezbytnosti;
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6.2.2019 A8-0048/2

Pozměňovací návrh 2
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 8a. připomíná, že Singapur je 
globálním finančním centrem; je proto 
znepokojen tím, že dohoda o volném 
obchodu obsahuje velmi širokou definici 
finančních služeb, která zahrnuje veřejný 
dluh a mimoburzovní trhy s deriváty 
a převoditelnými cennými papíry, 
a zakazuje opatření k předcházení 
systémovým rizikům ve finančním odvětví, 
jako je možnost omezit aktiva finančních 
institucí, oddělit retailové a investiční 
banky, omezit majetkové účasti tradičních 
bank v méně regulovaných institucích, 
povolit finanční instituce pouze jako 
dceřiné společnosti nebo povolit využívání 
derivátů pouze pro účely zmírnění rizik; 
zdůrazňuje, že by závazky EU ohledně 
poskytování finančních služeb mohly 
bránit účinnosti přísnějších 
obezřetnostních předpisů EU, jako je 
nařízení o jediných mateřských 
společnostech, pokud jde o kapitálové 
požadavky na zahraniční poskytovatele 
finančních služeb, které mají systémový 
význam;
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6.2.2019 A8-0048/3

Pozměňovací návrh 3
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 13a. připomíná, že závazky ohledně 
přeshraničního toku dat uvedené 
v 8. kapitole, včetně dat týkajících se 
finančních služeb, neposkytují dostatečné 
záruky, pokud jde o ochranu údajů, 
a nejsou v souladu s režimem ochrany 
údajů v EU; zdůrazňuje, že názor, že 
elektronický obchod „musí být plně 
v souladu s mezinárodními normami 
týkajícími se ochrany údajů“, je 
k ochraně evropských norem v oblasti 
ochrany údajů zcela nedostatečný; 
připomíná, že kapitola o elektronickém 
obchodu nemůže vstoupit v platnost, 
dokud nebude dosaženo dohody o ochraně 
údajů, která by zpřísnila singapurské 
normy, tak aby dosahovaly úrovně norem 
EU, a plně dodržovala normy EU;
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6.2.2019 A8-0048/4

Pozměňovací návrh 4
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá skutečnost, že Singapur dne 
21. června 2017 podepsal Mnohostrannou 
dohodu příslušných orgánů (MCAA), 
jejímž cílem je zavést celosvětový standard 
pro automatickou výměnu informací 
týkajících se daní, a že Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl 
spustit automatickou výměnu na základě 
uvedené dohody se všemi členskými státy 
EU, s nimiž neměl pro tento účel 
uzavřenou dvoustrannou dohodu; 
konstatuje, že Singapur není ani na 
„černé listině“, ani na „kontrolním 
seznamu“ v rámci seznamu 
nespolupracujících jurisdikcí, který 
vypracovává skupina pro kodex chování 
EU, přestože některé nevládní organizace 
Singapur kritizovaly za to, že poskytuje 
daňové pobídky společnostem;

9. vítá skutečnost, že Singapur dne 
21. června 2017 podepsal Mnohostrannou 
dohodu příslušných orgánů (MCAA), 
jejímž cílem je zavést celosvětový standard 
pro automatickou výměnu informací 
týkajících se daní, a že Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl 
spustit automatickou výměnu na základě 
uvedené dohody se všemi členskými státy 
EU, s nimiž neměl pro tento účel 
uzavřenou dvoustrannou dohodu; 
připomíná však, že nezávislé nevládní 
organizace, jako je Oxfam, zařadily 
Singapur na šedou listinu celosvětových 
daňových rájů a že povaha dohody 
o volném obchodu je taková, že vyhovuje 
především vyhýbání se daňovým 
povinnostem a strategiím přesouvání 
zisků nadnárodních společností se sídlem 
v EU;
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6.2.2019 A8-0048/5

Pozměňovací návrh 5
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že Dohoda o partnerství 
a spolupráci mezi EU a Singapurem 
stanovuje možnost EU pozastavit dohodu 
o volném obchodu v případě porušování 
základních lidských práv ze strany 
Singapuru;

20. konstatuje, že Dohoda o partnerství 
a spolupráci mezi EU a Singapurem 
stanovuje možnost EU pozastavit dohodu 
o volném obchodu v případě porušování 
základních lidských práv ze strany 
Singapuru; připomíná v této souvislosti 
represivní povahu činnosti několika po 
sobě jdoucích singapurských vlád, pokud 
jde o svobodu tisku – což je kategorie, 
v níž tato země zaujímá na žebříčku 
organizace Reportéři bez hranic 
153. místo ze 175 – a pokud jde 
o politickou svobodu a občanská práva, 
což jsou kategorie, v nichž se tato země na 
stejném žebříčku umísťuje na spodních 
místech; připomíná dále, že aby bylo toto 
ustanovení Dohody o partnerství 
a spolupráci účinně dodržováno, mělo by 
být zmíněno v preambuli dohody o volném 
obchodu a podléhat jejímu mechanismu 
pro řešení sporů; 
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