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6.2.2019 A8-0048/1

Pozmeňujúci návrh 1
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0093M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. v súvislosti s liberalizáciou 
finančných služieb pripomína, že dohoda 
obsahuje doložku o obozretnosti, ktorá 
zmluvným stranám umožňuje prijať alebo 
zachovať opatrenia z dôvodov 
obozretnosti, a najmä chrániť vkladateľov 
a investorov, a zabezpečiť integritu 
a stabilitu finančných systémov zmluvných 
strán;

8. v súvislosti s liberalizáciou 
finančných služieb pripomína, že dohoda 
obsahuje doložku o obozretnosti, ktorá 
zmluvným stranám umožňuje prijať alebo 
zachovať opatrenia z dôvodov 
obozretnosti, a najmä chrániť vkladateľov 
a investorov, a zabezpečiť integritu 
a stabilitu finančných systémov zmluvných 
strán; vyjadruje však nepríjemne 
prekvapenie, že dohoda o voľnom 
obchode obmedzuje využívanie doložky 
o obozretnosti v súvislosti s finančnými 
službami vykonávaním testu 
nevyhnutnosti;
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6.2.2019 A8-0048/2

Pozmeňujúci návrh 2
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0093M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 8a. pripomína, že Singapur je 
globálnym finančným centrom; vyjadruje 
preto znepokojenie nad tým, že dohoda 
o voľnom obchode obsahuje veľmi široké 
vymedzenie finančných služieb, ktoré 
zahŕňa verejný dlh a mimoburzové trhy 
s derivátovými produktmi 
a prevoditeľnými cennými papiermi, 
a zakazuje opatrenia na predchádzanie 
systémovým rizikám vo finančnom 
sektore, napríklad obmedzenie aktív 
finančných inštitúcií, oddelenie 
retailových a investičných bánk, 
obmedzenie kapitálovej účasti tradičných 
bánk v menej regulovaných inštitúciách, 
povinnosť, aby finančné inštitúcie museli 
mať formu dcérskych spoločností, alebo 
povolenie využívania derivátových 
produktov len na zmierňovanie rizika; 
zdôrazňuje, že záväzky EÚ v oblasti 
finančných služieb by mohli znižovať 
účinnosť obozretnejších predpisov EÚ, 
napríklad nariadenia o podnikoch 
s jedinou materskou spoločnosťou, 
pokiaľ ide o kapitálové požiadavky pre 
zahraničných poskytovateľov finančných 
služieb so systémovým významom;
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6.2.2019 A8-0048/3

Pozmeňujúci návrh 3
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0093M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 13a. pripomína, že záväzky týkajúce sa 
cezhraničného toku údajov v kapitole 8, 
a to aj v súvislosti s finančnými službami, 
neposkytujú dostatočné záruky v oblasti 
ochrany údajov a sú nezlučiteľné 
s režimom ochrany údajov EÚ; 
zdôrazňuje, že názor, že elektronický 
obchod „musí byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ochrany údajov“, vôbec nepostačuje 
na zachovanie úrovne ochrany, ktorú 
poskytujú európske normy ochrany 
údajov; pripomína, že kapitola 
o elektronickom obchode nemôže 
nadobudnúť účinnosť, kým sa neuzavrie 
dohoda o ochrane údajov, na základe 
ktorej sa normy Singapuru dostanú na 
úroveň noriem EÚ a normy EÚ budú 
v plnej miere dodržané;
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6.2.2019 A8-0048/4

Pozmeňujúci návrh 4
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0093M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta skutočnosť, že Singapur 
podpísal 21. júna 2017 Mnohostrannú 
dohodu medzi príslušnými orgánmi 
(MCAA) na vykonávanie globálneho 
štandardu pre automatickú výmenu 
informácií na daňové účely a že OECD 30. 
júna 2017 upovedomil o svojom zámere 
aktivovať automatické výmeny v rámci 
tejto dohody so všetkými členskými štátmi 
EÚ, s ktorými na tento účel nemal 
uzatvorenú dvojstrannú dohodu; 
konštatuje, že Singapur sa nenachádza 
ani na „čiernej listine“, ani na 
„kontrolnom zozname“ 
nespolupracujúcich daňových jurisdikcií 
skupiny pre kódex správania EÚ, hoci 
niektoré mimovládne organizácie ho 
kritizujú za to, že spoločnostiam ponúka 
daňové stimuly;

9. víta to, že Singapur podpísal 
21. júna 2017 Mnohostrannú dohodu 
medzi príslušnými orgánmi (MCAA) na 
vykonávanie globálneho štandardu pre 
automatickú výmenu informácií na daňové 
účely a že OECD 30. júna 2017 
upovedomil o svojom zámere aktivovať 
automatické výmeny v rámci tejto dohody 
so všetkými členskými štátmi EÚ, 
s ktorými na tento účel nemal uzatvorenú 
dvojstrannú dohodu; pripomína však, že 
nezávislé MVO, ako napríklad Oxfam, 
umiestňujú Singapur na sivý zoznam 
globálnych daňových rajov a že charakter 
dohody o voľnom obchode vyhovuje 
najmä stratégiám nadnárodných 
spoločností so sídlom v EÚ zameraným na 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 
a presuny ziskov;
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6.2.2019 A8-0048/5

Pozmeňujúci návrh 5
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0093M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že dohoda medzi EÚ 
a Singapurom o partnerstve a spolupráci 
predpokladá pre EÚ možnosť pozastaviť 
vykonávanie dohody o voľnom obchode 
v prípade porušovania základných 
ľudských práv zo strany Singapuru;

20. poznamenáva, že dohoda medzi EÚ 
a Singapurom o partnerstve a spolupráci 
poskytuje EÚ možnosť pozastaviť 
vykonávanie dohody o voľnom obchode 
v prípade porušovania základných 
ľudských práv zo strany Singapuru; 
pripomína represívny postoj jednotlivých 
vlád Singapuru k slobode tlače, ktorého 
dôkazom je to, že v rebríčku krajín, ktorý 
vydáva organizácia Reportéri bez hraníc, 
sa Singapur v tejto kategórii nachádza na 
153. mieste zo 175, ako aj k politickej 
slobode a občianskym slobodám, 
v súvislosti s ktorými sa krajina nachádza 
v dolnej časti toho istého rebríčka; okrem 
toho pripomína, že toto ustanovenie 
dohody o partnerstve a spolupráci by malo 
byť uvedené v preambule dohody 
o voľnom obchode a mal by sa naň 
vzťahovať mechanizmus urovnávania 
sporov stanovený v dohode, aby sa mohlo 
v plnej miere dodržiavať;
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