
AM\1214596SK.docx PE658.341v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

30.9.2020 A9-0160/23

Pozmeňujúci návrh 23
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 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 48 a. vzhľadom na hrubé porušovanie 
ľudských práv bezpečnostnými silami v 
Kolumbii vyzýva Komisiu, aby uplatnila 
doložky o demokracii a ľudských právach 
v týchto dohodách, keďže tieto 
ustanovenia sú ich základnými prvkami; 
upozorňuje, že toto pozastavenie môže byť 
čiastočné a zamerané na tie hospodárske 
odvetvia, ktoré ťažia z vraždenia a 
vysídľovania obyvateľstva, ako je 
pestovanie palmy olejovej a banánov; 
vyzýva národné parlamenty, ktoré túto 
dohodu neratifikovali, aby tak neurobili, 
kým sa nezavedie účinný mechanizmus, 
ktorý bude schopný zaručiť súlad s 
cestovnou mapou a so základnými 
prvkami dohody;
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30.9.2020 A9-0160/24

Pozmeňujúci návrh 24
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 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. pripomína svoju pozíciu vyjadrenú 
v predchádzajúcej správe o vykonávaní 
spoločnej obchodnej politiky; zdôrazňuje, 
že 15-bodový akčný plán z 27. februára 
2018, ktorý stanovili útvary Komisie, 
predstavuje dobrý základ na zamyslenie sa, 
aby sa zlepšilo vykonávanie kapitol 
o obchode a o udržateľnom rozvoji; 
pripomína, že nová generácia dohôd zahŕňa 
doložky o ľudských právach a kapitoly 
venované udržateľnému rozvoju, ktoré sa 
majú plne vykonávať komplexne a úplne, 
aby sa ochránilo a podporilo dodržiavanie 
ľudských práv, hodnôt Únie a vysokých 
sociálnych a environmentálnych noriem; 
berie na vedomie hodnotenie kapitol 
venovaných udržateľnému rozvoju, ktoré je 
súčasťou správy Komisie o vykonávaní 
dohôd o voľnom obchode, a vyzýva na 
včasné vykonávanie existujúcich 
ustanovení venovaných obchodu a 
udržateľnému rozvoju; žiada Komisiu, aby 
vyvinula presnú a špecifickú metodiku 
zameranú na monitorovanie a hodnotenie 
vykonávania týchto kapitol vzhľadom na 
to, že nie je možné vykonať takéto 
hodnotenie len na základe kvantitatívnych 
údajov; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na posilnenie presadzovania 
kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji v 
obchodných dohodách;

49. pripomína svoju pozíciu vyjadrenú 
v predchádzajúcej správe o vykonávaní 
spoločnej obchodnej politiky; zdôrazňuje, 
že 15-bodový akčný plán z 27. februára 
2018, ktorý stanovili útvary Komisie, 
predstavuje dobrý základ na zamyslenie sa, 
aby sa zlepšilo vykonávanie kapitol 
o obchode a o udržateľnom rozvoji; 
pripomína, že nová generácia dohôd zahŕňa 
odkazy na demokraciu a ľudské práva 
ako ich základné prvky tak ako v 
predchádzajúcich dohodách, ale obsahujú 
aj kapitoly venované udržateľnému 
rozvoju, ktoré sa majú vykonávať 
komplexne a úplne, aby sa ochránilo a 
podporilo dodržiavanie ľudských práv, 
hodnôt Únie a vysokých sociálnych a 
environmentálnych noriem; berie na 
vedomie hodnotenie kapitol venovaných 
udržateľnému rozvoju, ktoré je súčasťou 
správy Komisie o vykonávaní dohôd o 
voľnom obchode, a vyzýva na včasné 
vykonávanie existujúcich ustanovení 
venovaných obchodu a udržateľnému 
rozvoju; žiada Komisiu, aby vyvinula 
presnú a špecifickú metodiku zameranú na 
monitorovanie a hodnotenie vykonávania 
týchto základných prvkov a kapitol o 
obchode a udržateľnom rozvoji vzhľadom 
na to, že nie je možné vykonať takéto 
hodnotenie len na základe kvantitatívnych 
údajov; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na posilnenie presadzovania 
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doložiek o ľudských právach a 
demokracii a kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji v obchodných 
dohodách;
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30.9.2020 A9-0160/25

Pozmeňujúci návrh 25
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 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. domnieva sa, že kapitoly o obchode 
a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných 
dohodách by mali byť jednou z hnacích síl 
vonkajšieho rozmeru Európskej zelenej 
dohody; zdôrazňuje, že akýkoľvek nový 
mechanizmus kompenzácie uhlíka by mal 
byť v súlade s pravidlami WTO, ako aj s 
dohodami EÚ o voľnom obchode; 
zdôrazňuje, že spoločnosti EÚ by nemali 
byť znevýhodňované v hospodárskej 
súťaži;

56. domnieva sa, že kapitoly o obchode 
a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných 
dohodách by mali byť jednou z hnacích síl 
vonkajšieho rozmeru Európskej zelenej 
dohody; zdôrazňuje, že EÚ musí konať na 
úrovni WTO, aby zaručila, že žiadne 
pravidlo WTO nebude brániť novému 
mechanizmu kompenzácie uhlíka ani 
žiadnym opatreniam, ktoré sú potrebné na 
riešenie zmeny klímy;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Pozmeňujúci návrh 26
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 63

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

63. víta oznámenie Komisie o 
vymenovaní hlavného úradníka pre 
presadzovanie práva v oblasti obchodu 
začiatkom roka 2020, ktorý má 
monitorovať a zlepšiť dodržiavanie 
obchodných dohôd EÚ; konštatuje, že 
pravidlá v rámci obchodných dohôd EÚ 
by sa mali riadne presadzovať s cieľom 
zabezpečiť ich účinnosť a riešiť 
narušenia trhu; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa toto novovytvorené 
pracovné miesto zameriavalo na 
vykonávanie a presadzovanie našich 
obchodných dohôd, ako aj na porušovanie 
prístupu na trh a záväzkov v oblasti 
obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; 
zastáva názor, že hlavný úradník pre 
presadzovanie práva v oblasti obchodu by 
mal nielen monitorovať a presadzovať 
záväzky v oblasti ochrany životného 
prostredia a práce vyplývajúce z 
obchodných dohôd EÚ s tretími krajinami, 
ale mal by sa zamerať na vykonávanie 
všetkých kapitol obchodných dohôd s 
cieľom zaručiť naplnenie ich potenciálu; 
vyzýva Komisiu, aby túto úlohu lepšie 
ozrejmila;

63. berie na vedomie vymenovanie 
nového hlavného úradníka pre 
presadzovanie práva v oblasti obchodu 
(CTEO) na vykonávanie a presadzovanie 
našich obchodných dohôd, ako aj na 
preskúmanie porušovania prístupu na trh a 
záväzkov v oblasti obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; zastáva názor, že 
CTEO by mal nielen monitorovať a 
presadzovať záväzky v oblasti životného 
prostredia, ľudských práv a ochrany práce 
vyplývajúce z obchodných dohôd EÚ s 
tretími krajinami, ale mal by sa zamerať na 
vykonávanie všetkých kapitol obchodných 
dohôd s cieľom zaručiť naplnenie ich 
potenciálu; vyzýva Komisiu, aby túto 
úlohu lepšie ozrejmila;
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30.9.2020 A9-0160/27

Pozmeňujúci návrh 27
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 64

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

64. vyzýva Radu, aby zabezpečila, že 
sa urýchlene uzatvorí dohoda o nástroji 
medzinárodného obstarávania, s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu, reciprocitu a 
rovnosť podmienok pre subjekty z EÚ; 
žiada, aby zahŕňal globálny katalóg 
základných núdzových zdravotníckych 
výrobkov s cieľom zabrániť v budúcnosti 
subjektom medzinárodného obchodu z 
tretích krajín v zneužívaní globálnej 
pandémie; konštatuje, že trhy verejného 
obstarávania Únie sú najotvorenejšie na 
svete a že niektoré tretie krajiny majú 
veľmi obmedzený prístup na tieto trhy; 
zdôrazňuje význam podpory reciprocity a 
vzájomného prospechu v oblasti prístupu 
na trhy a verejného obstarávania v 
prospech spoločností z EÚ;

64. vyzýva Radu, aby zabezpečila, že 
sa urýchlene uzatvorí dohoda o nástroji 
medzinárodného obstarávania, s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu, reciprocitu a 
rovnosť podmienok pre subjekty z EÚ; 
žiada, aby zahŕňal globálny katalóg 
základných núdzových zdravotníckych 
výrobkov s cieľom zabrániť v budúcnosti 
subjektom medzinárodného obchodu z 
tretích krajín v zneužívaní globálnej 
pandémie; so znepokojením konštatuje, že 
trhy verejného obstarávania Únie sú 
najotvorenejšie na svete a že niektoré tretie 
krajiny obozretne obmedzili prístup k časti 
takýchto trhov s cieľom chrániť svoje 
miestne MSP; zdôrazňuje význam podpory 
reciprocity a vzájomného prospechu v 
oblasti prístupu na trhy a verejného 
obstarávania v prospech občanov a 
spoločností z EÚ;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Pozmeňujúci návrh 28
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 69

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

69. je znepokojený neustálym 
rozširovaním rozhodcovských 
mechanizmov medzi investormi a štátmi 
prostredníctvom investičných dohôd; 
pripomína, že takéto paralelné súdne 
systémy sú navrhnuté tak, aby 
uprednostňovali záujmy a práva podnikov, 
ale nie ich povinnosti a zodpovednosť, a 
môžu ohroziť politický priestor štátov a ich 
legitímne právo regulovať; odsudzuje 
skutočnosť, že právnické kancelárie začali 
propagovať poradenstvo týkajúce sa toho, 
ako by zahraniční investori mohli v rámci 
rozhodcovského konania podať žalobu v 
dôsledku vládnych opatrení súvisiacich s 
pandémiou COVID-19; požaduje 
moratórium na všetky rozhodcovské 
nároky súvisiace s opatreniami 
zameranými na zdravotné, hospodárske a 
sociálne rozmery pandémie a jej dôsledky;

69. je znepokojený neustálym 
rozširovaním rozhodcovských 
mechanizmov medzi investormi a štátmi 
prostredníctvom investičných dohôd; 
pripomína, že takéto paralelné súdne 
systémy sú navrhnuté tak, aby 
uprednostňovali záujmy a práva podnikov, 
ale nie ich povinnosti a zodpovednosť, a 
môžu ohroziť politický priestor štátov a ich 
legitímne právo regulovať; odsudzuje 
skutočnosť, že právnické kancelárie začali 
propagovať poradenstvo týkajúce sa toho, 
ako by zahraniční investori mohli v rámci 
rozhodcovského konania podať žalobu v 
dôsledku vládnych opatrení súvisiacich s 
pandémiou COVID-19; požaduje 
moratórium na všetky rozhodcovské 
nároky súvisiace s opatreniami 
zameranými na zdravotné, hospodárske a 
sociálne rozmery pandémie a jej dôsledky 
a aby sa ukončili rokovania o 
akomkoľvek mechanizme medzi 
investormi a štátom, ktorý by vytvoril 
osobitný systém spravodlivosti poskytujúci 
privilégiá podnikom a zahraničným 
investorom;
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