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30.9.2020 A9-0160/3

Pozmeňujúci návrh 3
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže podľa údajov posledného 
Eurobarometra je približne 60 % občanov 
EÚ presvedčených, že im medzinárodný 
obchod prináša výhody; keďže časť 
verejnej mienky je vysoko informovaná o 
obchodnej politike a obchodných 
dohodách; keďže polovica respondentov 
navrhuje, aby sa prioritami obchodnej 
politiky EÚ stalo vytváranie pracovných 
miest v EÚ a ochrana environmentálnych a 
zdravotných noriem; keďže Komisia a 
členské štáty musia naďalej pracovať na 
riadnej komunikačnej stratégii v oblasti 
obchodnej politiky a obchodných dohôd, 
ktorej cieľom je bojovať proti falošným 
správam o obchode a poskytovať čo 
najviac informácií, a zároveň 
sa zameriavať na konkrétne 
zainteresované strany a zvyšovať 
povedomie hospodárskych subjektov o 
obchodných dohodách;

G. keďže silnie požiadavka občanov 
EÚ, aby sa EÚ prispôsobila novým 
výzvam, pred ktorými stoja naše 
spoločnosti; keďže podstatná časť verejnej 
mienky je veľmi dobre informovaná o 
obchodnej politike a obchodných dohodách 
a domnieva sa, že prioritami obchodnej 
politiky EÚ by malo byť vytváranie 
pracovných miest v EÚ a ochrana 
environmentálnych a zdravotných noriem; 
keďže Komisia a členské štáty musia 
naďalej pracovať na vytvorení riadnej 
komunikačnej stratégie v oblasti 
obchodnej politiky a obchodných dohôd, 
ktorej cieľom je poskytovať verejnosti 
komplexné, dôveryhodné a neutrálne 
informácie;

Or. en



AM\1214594EN.docx PE658.341v01-00

EN United in diversity EN

30.9.2020 A9-0160/4

Pozmeňujúci návrh 4
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže vypuknutie nákazy COVID-
19 spôsobilo mnohostrannú krízu s 
dlhodobými dôsledkami a odhalilo 
nedostatočnú odolnosť globálnych 
hodnotových reťazcov pre určité kľúčové 
výrobky vrátane zdravotníckeho vybavenia 
a zdravotníckych pomôcok; keďže kríza 
poukázala na potrebu spoľahlivejších a 
odolnejších výrobných reťazcov, ako aj na 
potrebu investovať do strategických oblastí 
s cieľom zvýšiť odolnosť dodávateľských 
reťazcov EÚ; keďže vedecky podložené 
správy poukazujú na rastúce riziká 
vypuknutia pandémií a javov súvisiacich so 
zmenou klímy, ktoré majú vplyv na 
medzinárodné vzťahy na celom svete; 
keďže ministri obchodu skupiny G20 sa 
zaviazali zmierniť vplyv pandémie 
COVID-19 na medzinárodný obchod a 
investície tým, že budú naďalej 
spolupracovať na zabezpečení 
slobodného, spravodlivého, 
nediskriminačného, transparentného, 
predvídateľného a stabilného obchodného 
a investičného prostredia, a tým, že naše 
trhy nechajú otvorené, aby sa zabezpečil 
nepretržitý cezhraničný tok dôležitých 
dodávok zdravotníckeho materiálu a 
pomôcok, kritických poľnohospodárskych 
výrobkov a iných základných tovarov a 
služieb; 

J. keďže vypuknutie nákazy COVID-
19 odhalilo zraniteľnosť hospodárstva 
EÚ a závislosť dodávateľských reťazcov 
od tretích krajín spôsobenú rokmi 
dogmatickej liberalizácie obchodu, 
spôsobilo mnohostrannú krízu s 
dlhodobými dôsledkami a odhalilo 
nedostatočnú odolnosť globálnych 
hodnotových reťazcov pre určité kľúčové 
výrobky vrátane zdravotníckeho vybavenia 
a zdravotníckych pomôcok; keďže kríza 
poukázala na potrebu spoľahlivejších a 
odolnejších výrobných reťazcov, ako aj na 
potrebu investovať do strategických oblastí 
s cieľom zvýšiť odolnosť dodávateľských 
reťazcov EÚ; keďže vedecky podložené 
správy poukazujú na rastúce riziká 
vypuknutia pandémií a javov súvisiacich so 
zmenou klímy, ktoré majú vplyv na 
medzinárodné vzťahy na celom svete; 
keďže ministri obchodu skupiny G20 
nedokázali riadne odstrániť príčiny kríz 
a začať reformu výrobných reťazcov, aby 
sa zaistila hospodárska diverzifikácia a 
odolnosť, ako aj nepretržitý cezhraničný 
tok dôležitých dodávok zdravotníckeho 
materiálu a pomôcok, kritických 
poľnohospodárskych výrobkov a iných 
základných tovarov a služieb; 
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30.9.2020 A9-0160/5

Pozmeňujúci návrh 5
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

poznamenáva, že významné 
aspekty globálneho kontextu sa menia a v 
posledných dvoch rokoch sa ukázalo, že sú 
nepredvídateľné a vzniká pri nich pnutie; 
opätovne zdôrazňuje, že podporuje 
otvorený, slobodný, predvídateľný a 
spravodlivý multilaterálny systém 
obchodovania založený na pravidlách, 
ktorý treba chrániť a podporovať; 
poukazuje na to, že napriek zložitej 
svetovej hospodárskej situácii EÚ 
zaznamenala v oblasti obchodu s tovarom 
s partnermi, s ktorými uzatvorila dohody o 
voľnom obchode, prebytok vo výške 84,6 
miliardy EUR (v roku 2018), pričom so 
zvyškom sveta zaznamenala obchodný 
deficit vo výške približne 24,6 miliardy 
EUR; pripomína, že viac ako 36 miliónov 
pracovných miest sa opiera o vývoz do 
krajín mimo EÚ;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
významné aspekty globálneho kontextu sa 
menia a v posledných dvoch rokoch sa 
ukázalo, že sú nepredvídateľné a vzniká pri 
nich pnutie, ako aj nad zraniteľnosťou 
hospodárstva EÚ a závislosťou jeho 
dodávateľských reťazcov od tretích krajín 
v prípade základne dôležitých výrobkov 
spôsobenou rokmi liberalizácie; opätovne 
zdôrazňuje, že podporuje otvorený, 
slobodný, predvídateľný a spravodlivý 
multilaterálny systém obchodovania 
založený na pravidlách, ktorý treba 
chrániť, ale aj zreformovať, aby bol 
transparentnejší, demokratickejší a viac 
rešpektoval hierarchiu noriem 
medzinárodného práva; domnieva sa, že 
je potrebné zásadne zmeniť orientáciu 
spoločnej obchodnej politiky, aby sa 
zabezpečila tvorba kvalitných pracovných 
miest, posilnenie verejných služieb, 
ochrana strategických a zraniteľných 
odvetví hospodárstva, diverzifikácia 
hospodárskych činností, s cieľom riešiť 
hlavné výzvy, akými sú pandémie, zmena 
klímy a chudoba;
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30.9.2020 A9-0160/6

Pozmeňujúci návrh 6
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. trvá na tom, že obchodná stratégia 
EÚ musí naďalej podporovať záujmy a 
hodnoty Únie pri riešení nových výziev na 
celom svete, zvyšovať 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a 
vytvárať hospodársky rast v súlade s 
cieľmi európskej zelenej dohody; 
domnieva sa preto, že spôsobom, ako 
najlepšie zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ 
v globalizovanom svete, môže byť 
ambiciózny mnohostranný, viacstranný a 
dvojstranný program, uzavretie dohôd 
spravodlivých a plodných pre obe strany 
zaisťujúcich striktnú reciprocitu a 
dodržiavanie prísnych európskych noriem 
a štandardov v citlivých odvetviach, ľudské 
práva a ich účinná ochrana, odstránenie 
neodôvodnených prekážok obchodu a 
použitie nástrojov na ochranu obchodu v 
prípade, že je to potrebné;

3. trvá na tom, že obchodná stratégia 
EÚ musí reagovať na nové výzvy na celom 
svete, zvyšovať odolnosť priemyslu EÚ a 
musí byť zosúladená s cieľmi Európskej 
zelenej dohody; domnieva sa preto, že 
spôsobom, ako najlepšie zvýšiť 
konkurencieschopnosť EÚ 
v globalizovanom svete, môže byť 
ambiciózny medzinárodný, mnohostranný, 
viacstranný a dvojstranný program, 
uzavretie dohôd spravodlivých a plodných 
pre obe strany zaisťujúcich striktnú 
reciprocitu a dodržiavanie prísnych 
európskych noriem a štandardov v 
citlivých odvetviach, ľudské práva a ich 
účinná ochrana, odstránenie 
neodôvodnených prekážok obchodu a 
použitie nástrojov na ochranu obchodu v 
prípade, že je to potrebné;
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30.9.2020 A9-0160/7

Pozmeňujúci návrh 7
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 zdôrazňuje potrebu zlepšiť výmenu 
informácií medzi členskými štátmi; vyzýva 
na ďalšiu výmenu osvedčených postupov 
medzi členskými štátmi navzájom a medzi 
členskými štátmi a Komisiou s cieľom 
dosiahnuť synergie a zlepšiť výsledky; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje aj potrebu 
zlepšiť stratégie hodnotenia dohôd a 
domnieva sa, že Komisia by mala 
zabezpečiť lepšie posúdenie vplyvu každej 
obchodnej dohody, ktoré by sa malo 
vykonať včas a mali by ho uskutočniť 
nezávislé orgány;

5. zdôrazňuje potrebu zlepšiť výmenu 
informácií medzi členskými štátmi; vyzýva 
na ďalšiu výmenu osvedčených postupov 
medzi členskými štátmi navzájom a medzi 
členskými štátmi a Komisiou s cieľom 
dosiahnuť synergie a zlepšiť výsledky; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje aj potrebu 
zlepšiť stratégie hodnotenia dohôd a 
domnieva sa, že Komisia by mala 
zabezpečiť lepšie posúdenie vplyvu každej 
obchodnej dohody, ktoré by sa malo 
vykonať včas s použitím spoľahlivých 
hospodárskych modelov a mali by ho 
uskutočniť nezávislé orgány;
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30.9.2020 A9-0160/8

Pozmeňujúci návrh 8
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že Komisia a členské 
štáty musia pracovať na lepšej 
komunikačnej stratégii týkajúcej sa 
prínosov obchodnej politiky EÚ a 
zvyšovania informovanosti s cieľom 
účinne komunikovať so spoločnosťou a 
zainteresovanými stranami; pripomína, že 
plány poskytujú Komisii príležitosť 
oznámiť a vysvetliť dôvody konkrétnej 
iniciatívy a jej ciele, ako aj komunikovať 
so spoločnosťou a zainteresovanými 
stranami a získavať spätnú väzbu; nazdáva 
sa, že Komisia by mala zabezpečiť úplnú 
transparentnosť plánov a iných 
konzultačných činností s cieľom 
maximalizovať ich vplyv a zaručiť 
zapojenie zainteresovaných strán;

7. zdôrazňuje, že Komisia a členské 
štáty musia lepšie komunikovať so 
spoločnosťou a zainteresovanými stranami 
a získavať spätnú väzbu; nazdáva sa, že 
Komisia by mala zabezpečiť úplnú 
transparentnosť plánov a iných 
konzultačných činností s cieľom 
maximalizovať ich vplyv a zaručiť 
zapojenie zainteresovaných strán;
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30.9.2020 A9-0160/9

Pozmeňujúci návrh 9
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje poľutovanie nad 
hospodárskymi stratami spôsobenými 
narušením medzinárodného obchodu a 
globálnych hodnotových reťazcov v 
dôsledku pandémie COVID-19, ktoré môže 
mať obzvlášť závažný vplyv na rozvojové 
krajiny; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby jej obchodné ustanovenia s 
rozvojovými krajinami podporovali prístup 
k liekom a zdravotníckym pomôckam; 

11. vyjadruje poľutovanie nad 
hospodárskymi stratami spôsobenými 
narušením medzinárodného obchodu a 
globálnych hodnotových reťazcov v 
dôsledku pandémie COVID-19, ktoré môže 
mať obzvlášť závažný vplyv na rozvojové 
krajiny; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby jej obchodné ustanovenia s 
rozvojovými krajinami podporovali prístup 
k liekom a zdravotníckym pomôckam a 
zaistili ich potravinovú bezpečnosť;
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30.9.2020 A9-0160/10

Pozmeňujúci návrh 10
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že ide o kritický 
moment na podporu otvoreného, 
spravodlivého, vyváženého, udržateľného 
multilateralizmu založeného na hodnotách 
a na podporu globálneho obchodného 
systému; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
patovou situáciou v rámci WTO, ktorá si 
vyžaduje aktívne kroky a záväzky všetkých 
členov WTO; opakuje svoj záväzok brániť 
mnohostranný obchodný systém založený 
na pravidlách;

13. zdôrazňuje, že ide o kritický 
moment na podporu otvoreného, 
spravodlivého, vyváženého, udržateľného 
multilateralizmu založeného na hodnotách 
a na podporu globálneho obchodného 
systému; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
patovou situáciou v rámci WTO, ktorá si 
vyžaduje aktívne kroky a záväzky všetkých 
členov WTO; opakuje svoj záväzok brániť 
mnohostranný obchodný systém založený 
na pravidlách a medzinárodné právo;
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30.9.2020 A9-0160/11

Pozmeňujúci návrh 11
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. víta pokrok dosiahnutý v 
rokovaniach o mnohostrannom 
investičnom súde; konštatuje, že 
medzinárodný systém súdov 
(International Court System, ICS) má byť 
krokom na ceste k mnohostrannému 
investičnému súdu; vyjadruje poľutovanie 
nad mimoriadne pomalým pokrokom 
členských štátov pri odstraňovaní 
bilaterálnych investičných zmlúv v rámci 
EÚ a naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 
prípade potreby prijala opatrenia;

17. stotožňuje sa s celosvetovými 
obavami týkajúcimi sa zneužívania 
systémov urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom a vyzýva Komisiu, 
aby nepodporovala nijakú formu 
špeciálneho justičného alebo arbitrážneho 
systému pre podnikových a zahraničných 
investorov, akými sú ISDS, ICS, MIC 
alebo ďalší, ani o nich nerokovala; vyzýva 
Komisiu, aby pri opätovnom prerokúvaní 
súčasných dohôd o voľnom obchode 
pozastavila tieto systémy a aby tiež našla 
rýchly spôsob na odstúpenie 
od škandalóznej zmluvy o energetickej 
charte, ktorá stojí členské štáty miliardy 
eur a komplikuje a predražuje ich 
potrebný prechod na výrobu energie v 
súlade so zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; vyjadruje poľutovanie nad 
mimoriadne pomalým pokrokom členských 
štátov pri odstraňovaní bilaterálnych 
investičných zmlúv v rámci EÚ a 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípade 
potreby prijala opatrenia;
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30.9.2020 A9-0160/12

Pozmeňujúci návrh 12
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že EÚ by mala 
pokračovať v spolupráci s USA ako s 
partnerom, s ktorým musí vyriešiť 
obchodné otázky spoločného záujmu a 
hrozby a obchodné trenice, ako sú 
dôsledky extrateritoriálneho uplatňovania 
právnych predpisov prijatých Spojenými 
štátmi, ktoré sú v rozpore s 
medzinárodným právom; zdôrazňuje, že 
EÚ by mala pokračovať v úsilí o 
obnovenie vzájomnej dôvery a úzkych 
obchodných vzťahov a zároveň zabezpečiť, 
že sa budú dodržiavať európske normy; 
zastáva názor, že obmedzená obchodná 
dohoda s USA by sa mohla považovať za 
dôležitý odrazový mostík;

20. pripomína, že EÚ by mala 
pokračovať v spolupráci s USA ako s 
partnerom, s ktorým musí vyriešiť 
obchodné otázky spoločného záujmu a 
hrozby a obchodné trenice, ako sú 
dôsledky extrateritoriálneho uplatňovania 
právnych predpisov prijatých Spojenými 
štátmi, ktoré sú v rozpore s 
medzinárodným právom; zdôrazňuje, že 
EÚ by mala pokračovať v úsilí o 
obnovenie vzájomnej dôvery a úzkych 
obchodných vzťahov a zároveň zabezpečiť, 
že sa budú dodržiavať európske normy; 
zastáva názor, že s USA by sa nemala 
podpísať žiadna obchodná dohoda, a to 
ani obmedzená, kým táto krajina 
nepodpíše a nezačne uplatňovať Parížsku 
dohodu a kým ukladá nezákonné 
obchodné opatrenia a extrateritoriálne 
sankcie;

Or. en


