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30.9.2020 A9-0160/13

Pozmeňujúci návrh 13
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 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
súčasná administratíva zvažuje odstúpenie 
od všeobecnej dohody o obstarávaní; 
naliehavo administratívu vyzýva, aby 
zostala zmluvnou stranou tejto dohody;

22. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že súčasná administratíva nepodpísala 
Parížsku dohodu, odstúpila od Zmluvy o 
nešírení jadrových zbraní a od Viedenskej 
dohody o iránskej jadrovej otázke, a teraz 
zvažuje o odstúpení od všeobecnej dohody 
o obstarávaní; dúfa, že budúca 
administratíva opätovne zváži tieto 
politické možnosti, ktoré veľmi 
poškodzujú amerických občanov a svet;
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30.9.2020 A9-0160/14

Pozmeňujúci návrh 14
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 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. víta nadobudnutie platnosti Dohody 
o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom 
z 1. februára 2019 a konštatuje, že podľa 
prvých údajov, ktoré boli k dispozícii 
po jednom roku vykonávania13, sa vývoz 
EÚ do Japonska zvýšil o 6,6 % v 
porovnaní s rovnakým obdobím 
v predchádzajúcom roku;
________________

32. berie na vedomie nadobudnutie 
platnosti dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Japonskom 1. februára 2019 a 
začiatok jej vykonávania a vyzýva 
Komisiu, aby ju opätovne prerokovala s 
cieľom prispôsobiť ju novým výzvam, 
ktorým EÚ a zvyšok sveta čelia;

13null

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Pozmeňujúci návrh 15
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 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta nadobudnutie platnosti 
obchodnej dohody medzi EÚ a 
Singapurom 21. novembra 2019; víta 
pokrok vo vykonávaní dohody medzi EÚ a 
Vietnamom a vyzýva na ďalší rýchly 
pokrok, najmä pokiaľ ide o zriadenie 
spoločných inštitúcií a ratifikáciu 
zostávajúcich základných dohovorov 
MOP a záväzkov týkajúcich sa otázok 
ľudských práv, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila ich konkrétne 
presadzovanie v spolupráci s ESVČ; 
vyzýva členské štáty, aby pristúpili k 
ratifikácii dohody o ochrane investícií 
medzi EÚ a Vietnamom, aby mohla spolu 
s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a 
Vietnamom nadobudnúť platnosť čo 
najskôr; konštatuje, že v roku 2018 EÚ 
vyviezla do Vietnamu tovar v hodnote 
približne 13,8 miliardy EUR, a poukazuje 
na to, že dohody o voľnom obchode a 
dohody o ochrane investícií založené na 
pravidlách zabezpečia pre investorov 
predvídateľnosť a zásady právneho štátu 
a tiež pozitívne zvýšia vývoz v oboch 
smeroch a vytvoria stabilitu a dôveru pre 
MSP; považuje tieto dohody za krok 
vedúci k uzavretiu dohody o voľnom 
obchode s celým regiónom Združenia 
národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN);

33. berie na vedomie nadobudnutie 
platnosti obchodnej dohody medzi EÚ a 
Singapurom 21. novembra 2019 a 
vykonávanie dohody medzi EÚ a 
Vietnamom a vyzýva na ich revíziu, aby sa 
zabezpečil súlad s novými výzvami, ako sú 
zmena klímy a pandémie;
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30.9.2020 A9-0160/16

Pozmeňujúci návrh 16
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 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje význam posilnenia 
vzájomne prospešných obchodných a 
politických vzťahov s Latinskou 
Amerikou; pripomína, že Európska únia a 
Latinská Amerika navzájom úzko 
spolupracujú na základe svojich 
historických, kultúrnych a hospodárskych 
väzieb, pričom región Latinskej Ameriky a 
Karibiku predstavuje piateho najväčšieho 
obchodného partnera EÚ; domnieva sa, že 
prítomnosť EÚ v regióne má zásadný 
význam z hľadiska posilnenia spolupráce 
založenej na spoločných hodnotách, ako aj 
ako vektora na vykonávanie politiky 
vonkajšej činnosti EÚ, najmä pokiaľ ide o 
posilnenie multilaterálneho obchodného 
systému založeného na pravidlách; vyzýva 
Komisiu, aby objasnila svoj zámer 
týkajúci sa budúcich obchodných dohôd 
a dohôd o pridružení, pokiaľ ide o 
rozdelenie textu;

35. zdôrazňuje význam posilnenia 
vzájomne prospešných obchodných a 
politických vzťahov s Latinskou 
Amerikou; pripomína, že Európska únia a 
Latinská Amerika navzájom úzko 
spolupracujú na základe svojich 
historických, kultúrnych a hospodárskych 
väzieb, pričom región Latinskej Ameriky a 
Karibiku predstavuje piateho najväčšieho 
obchodného partnera EÚ; domnieva sa, že 
prítomnosť EÚ v regióne má zásadný 
význam z hľadiska posilnenia spolupráce 
založenej na spoločných hodnotách, ako aj 
ako vektora na vykonávanie politiky 
vonkajšej činnosti EÚ, najmä pokiaľ ide o 
posilnenie multilaterálneho obchodného 
systému založeného na pravidlách; 
domnieva sa, že by bolo veľmi 
nedemokratické pokračovať v úmysle 
vylúčiť národné parlamenty z procesu 
ratifikácie dohôd o pridružení v celom 
rozsahu vzhľadom na obrovský vplyv 
týchto dohôd na každodenný život 
občanov;
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30.9.2020 A9-0160/17

Pozmeňujúci návrh 17
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 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. zdôrazňuje význam nedávno 
uzatvorenej modernizácie dohody o 
pridružení medzi EÚ a Mexikom a 
uzavretia dohody o pridružení Mercosuru, 
ktorá má potenciál prehĺbiť naše 
strategické partnerstvo s Latinskou 
Amerikou, vytvoriť ďalšie príležitosti v 
našich obchodných vzťahoch s týmito 
krajinami a pomôcť diverzifikovať 
dodávateľské reťazce pre európske 
hospodárstvo; domnieva sa, že dohoda o 
pridružení medzi EÚ a združením 
Mercosur predstavuje najväčšiu blokovú 
dohodu svojho druhu a má potenciál 
vytvoriť vzájomne prospešný otvorený trh 
zahŕňajúci približne 800 miliónov 
občanov; pripomína, že táto dohoda, 
podobne ako všetky obchodné dohody 
Európskej únie, musí zaistiť podmienky 
pre spravodlivú hospodársku súťaž a 
zaručiť rešpektovanie európskych noriem 
a spôsobov výroby; pripomína, že dohoda 
obsahuje záväznú kapitolu venovanú 
udržateľnému rozvoju, ktorá sa musí 
uplatňovať, vykonávať a v plnej miere 
vyhodnocovať, a konkrétne záväzky 
týkajúce sa pracovných práv a ochrany 
životného prostredia vrátane vykonávania 
Parížskej dohody o klíme a súvisiacich 
vykonávacích pravidiel;

36. berie na vedomie nedávne 
parafovanie dohody o pridružení medzi 
EÚ a Mexikom a dohody o pridružení 
medzi EÚ a Mercosurom; upozorňuje, že 
tieto dohody obsahujú kapitoly o 
udržateľnom rozvoji, ale žiadny 
mechanizmus na ich presadzovanie, a 
žiada Radu, aby ich nepodpísala; vyzýva 
Komisiu, aby úplne nanovo vyjednala 
obchodnú politiku EÚ s cieľom 
zabezpečiť úplný súlad s Parížskou 
dohodou a normami MOP a aby uznala, 
že vzhľadom na nedostatky zistené počas 
pandémie je naliehavo potrebné, aby EÚ 
obnovila nezávislé výrobné kapacity vo 
všetkých strategických odvetviach;
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30.9.2020 A9-0160/18

Pozmeňujúci návrh 18
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 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. je presvedčený, že modernizácia 
dohody o pridružení s Čile bude slúžiť na 
ďalšie posilnenie prítomnosti EÚ v širšom 
regióne a pomôže presadzovať program 
medzinárodného obchodu založený na 
udržateľnom rozvoji, silnejšej ochrane 
environmentálnych a pracovných noriem a 
dodržiavaní ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby sa 
v prebiehajúcich rokovaniach dosiahol 
pokrok v súvislosti s týmito zásadami a 
aby bolo možné dosiahnuť dohodu včas;

37. domnieva sa, že modernizácia 
dohody o pridružení s Čile by mala byť 
zladená s programom medzinárodného 
obchodu založeným na udržateľnom 
rozvoji, silnejšej ochrane 
environmentálnych a pracovných noriem a 
dodržiavaní ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby sa 
v prebiehajúcich rokovaniach dosiahol 
pokrok v súvislosti s týmito zásadami;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Pozmeňujúci návrh 19
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 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. stotožňuje sa s hlbokými obavami 
parlamentov viacerých členských štátov, 
pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a 
Mercosurom, vzhľadom na 
nebezpečenstvo, ktoré predstavuje pre 
amazonský región, pre domorodé 
komunity, malých a stredných 
poľnohospodárov z oboch regiónov, pre 
pracovné miesta v priemysle v Argentíne a 
Brazílii, pre potravinovú bezpečnosť v EÚ 
z dôvodu rozsiahleho používania 
pesticídov, ktorých používanie je v EÚ 
zakázané – hoci chemický priemysel EÚ 
vyváža mnohé z nich – a demokraciu, 
vzhľadom na porušovanie zásad právneho 
štátu a represie voči menšinám v Brazílii a 
v Paraguaji;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Pozmeňujúci návrh 20
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 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. vyzýva na dosiahnutie 
ambiciózneho programu, pokiaľ ide o 
rokovania o dohodách o voľnom obchode, 
najmä s Austráliou a Novým Zélandom, 
Tuniskom, Marokom a Indonéziou, a to v 
súlade s Európskou zelenou dohodou, 
berúc do úvahy citlivú povahu určitých 
poľnohospodárskych výrobkov, ako je 
hovädzie, ovčie mäso, mliečne výrobky a 
ovocie; opakuje svoju výzvu na urýchlené 
otvorenie investičných rokovaní s 
Taiwanom a vyzýva Komisiu, aby začala 
analýzu rozsahu pôsobnosti;

38. vyzýva na okamžité zmrazenie 
rokovaní o akýchkoľvek dohodách o 
voľnom obchode, najmä s Austráliou a 
Novým Zélandom, Tuniskom, Marokom a 
Indonéziou, kým sa neustanoví nová 
obchodná politika v súlade s Európskou 
zelenou dohodou,  z dôvodu citlivej povahy 
určitých poľnohospodárskych výrobkov, 
ako je hovädzie mäso, ovčie mäso, mliečne 
výrobky a ovocie;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Pozmeňujúci návrh 21
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 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. pripomína pozitívny vývoj týkajúci 
sa obchodnej dohody medzi EÚ a 
Kanadou (CETA); konštatuje, že počas 
prvého úplného kalendárneho roka jej 
vykonávania sa bilaterálny obchod 
s tovarom vrátane agropotravinových 
výrobkov zvýšil o 10,3 % v porovnaní 
s priemerom za predchádzajúce tri roky; 
pripomína, že prebytok v obchode EÚ 
s Kanadou vzrástol o 60 % a vytvoril 
ďalšie príležitosti pre našich vývozcov; 
pripomína tiež, že od predbežného 
nadobudnutia platnosti dohody vytvorili 
obe strany pevné partnerstvo tým, že k 
pôvodnému textu priložili dôležité 
odporúčanie týkajúce sa obchodu, 
opatrení v oblasti klímy a Parížskej 
dohody, obchodu a rodových aspektov a 
MSP, a nazdáva sa, že je to dôkazom 
dynamiky obchodnej dohody pri jej 
vykonávaní; vyzýva Komisiu, aby 
Parlamentu postúpila novšie údaje 
týkajúce sa vývozu, ktorý vykonávajú 
MSP v EÚ, a celkovej udržateľnosti 
dohody; pripomína, že je dôležité posilniť 
vykonávanie a nadväzné opatrenia na 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji;

43. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že Kanada porušila obchodnú 
dohodu medzi EÚ a Kanadou (CETA), na 
čo poukázali odborníci Komisie v oblasti 
potravinovej bezpečnosti v roku 2014 a 
nedávno v roku 2020, pokiaľ ide o 
vysledovateľnosť hovädzieho mäsa z 
Kanady, nedostatočnú spoluprácu 
kanadských orgánov, ktoré znemožňujú 
EÚ overiť, že sa nepoužívajú žiadne 
rastové hormóny, a nad toleranciou 
zodpovedných pohraničných a 
zdravotníckych orgánov EÚ v súvislosti s 
prípadmi porušovania potravinovej 
bezpečnosti; zdôrazňuje, že túto dohodu 
treba znovu vyjednať, aby bola v súlade 
so zelenou dohodou a so zásadou 
predbežnej opatrnosti a aby sa kapitola o 
obchode a udržateľnom rozvoji stala 
vynútiteľnou;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Pozmeňujúci návrh 22
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 48

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

48. zdôrazňuje, že je dôležité zapojiť 
do obchodných rokovaní národné 
parlamenty, občiansku spoločnosť a 
súkromný sektor; vyzýva na väčšie 
zapojenie sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti do rokovaní a 
vykonávania obchodných dohôd a 
konzultácie s nimi, najmä v rámci 
pôsobnosti domácich poradných skupín, 
ktorých monitorovacia úloha by sa mohla 
rozšíriť na všetky časti obchodných dohôd, 
a neobmedzovať sa len na kapitoly o 
obchode a udržateľnom rozvoji;

48. zdôrazňuje, že je dôležité zapojiť 
do obchodných rokovaní národné 
parlamenty, občiansku spoločnosť a 
súkromný sektor; vyzýva na väčšie 
zapojenie sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti do rokovaní a 
vykonávania obchodných dohôd a 
konzultácie s nimi, najmä v rámci 
pôsobnosti domácich poradných skupín, 
ktorých monitorovacia úloha by sa mohla 
rozšíriť na všetky časti obchodných dohôd, 
a neobmedzovať sa len na kapitoly o 
obchode a udržateľnom rozvoji; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla jasný a nezávislý 
postup riešenia sťažností, ako napríklad 
postup, ktorý predložili peruánske 
organizácie občianskej spoločnosti;

Or. en


