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13.1.2021 A9-0133/25

Pozmeňujúci návrh 25
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Správa A9-0133/2020
Marie-Pierre Vedrenne
Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. schvaľuje spoločné vyhlásenia 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 
ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto 
uzneseniu;

Or. en

Pre informáciu uvádzame text vyhlásení:

Spoločné vyhlásenie Komisie, Rady a Európskeho parlamentu o nástroji na odrádzanie tretích 
krajín od donucovacích opatrení a boj proti takým opatreniam

Komisia berie na vedomie obavy Európskeho parlamentu a členských štátov, pokiaľ ide 
o metódy niektorých tretích krajín, ktoré sa snažia donútiť Úniu a/alebo jej členské štáty 
k prijatiu alebo zrušeniu konkrétnych politických opatrení. Komisia súhlasí s názorom, že 
takéto metódy vzbudzujú značné obavy. Komisia potvrdzuje svoj zámer ďalej preskúmať 
možný nástroj, ktorý by sa mohol prijať s cieľom odradiť tretie krajiny od donucovacích 
opatrení alebo ich vyvážiť, pričom by umožnil pohotové prijatie protiopatrení aktivovaných 
takýmito opatreniami. Komisia má v úmysle pokračovať vo svojom posúdení a na základe 
neho a so zreteľom na všetky relevantné okolnosti prijať legislatívny návrh stanovujúci 
mechanizmus, ktorý umožní odradiť od takýchto krokov alebo ich vyvážiť spôsobom, ktorý 
bude v súlade s medzinárodným právom. Ako predsedníčka Komisie oznámila predsedovi 
Európskeho parlamentu a úradujúcemu predsedovi Rady vo vyhlásení o zámere zo 16. 
septembra 2020, Komisia prijme návrh v každom prípade najneskôr do konca roka 2021 alebo 
skôr, ak to bude potrebné v dôsledku donucovacích opatrení prijatých treťou krajinou. 

Rada a Európsky parlament berú na vedomie zámer Komisie predložiť návrh nástroja na 
odrádzanie tretích krajín od donucovacích opatrení a reakciu na takéto opatrenia. Obidve 
inštitúcie sú odhodlané plniť svoju inštitucionálnu úlohu spoluzákonodarcov a návrh včas 
posúdiť, a to so zreteľom na záväzky Únie podľa medzinárodného práva verejného a práva 
WTO, ako aj príslušný vývoj medzinárodného obchodu. 
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Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Únia je pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja aj naďalej odhodlaná 
presadzovať mnohostranný prístup v oblasti urovnávania medzinárodných sporov, obchod 
založený na pravidlách a medzinárodnú spoluprácu. Únia bude spolupracovať pri všetkých 
snahách zameraných na reformu mechanizmu WTO na urovnávanie sporov, ktorá môže 
zaistiť účinné fungovanie odvolacieho orgánu WTO.


