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30. 9. 2020 A9-0160/29

Pozmeňujúci návrh 29
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

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 naďalej podporovať záujmy a 
hodnoty Únie pri riešení nových výziev na 
celom svete, zvyšovať 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a 
vytvárať hospodársky rast; zdôrazňuje, že 
ciele EÚ v oblasti klímy vyjadrené v 
zelenej dohode sa musia zohľadniť v 
obchodnej politike EÚ; 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;
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30. 9. 2020 A9-0160/30

Pozmeňujúci návrh 30
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

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 
(EVIPA), aby mohla spolu s dohodou o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 
(EVFTA) 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. víta nadobudnutie platnosti 
obchodnej dohody medzi EÚ a 
Singapurom 21. novembra 2019; víta 
pokrok dosiahnutý pri vykonávaní dohody 
medzi EÚ a Vietnamom a vyzýva na 
pokračujúci rýchly pokrok, najmä pokiaľ 
ide o zriadenie spoločných inštitúcií a 
ratifikáciu zostávajúcich základných 
dohovorov MOP; je znepokojený 
zhoršujúcou sa situáciou v oblasti 
ľudských práv napriek tomu, že dohoda o 
voľnom obchode nadobudla platnosť, a 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 
spolupráci s ESVČ zabezpečila konkrétne 
presadzovanie záväzkov Vietnamu, 
monitorovala ich a pravidelne 
informovala Európsky parlament; vyzýva 
členské štáty, aby pristúpili k ratifikácii 
dohody o ochrane investícií medzi EÚ a 
Vietnamom (EVIPA) iba vtedy, keď bude 
zaznamenané zlepšenie v oblasti ľudských 
práv a táto pozitívna dynamika bude 
zaručená; 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 
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obchode s celým regiónom Združenia 
národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN);
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30. 9. 2020 A9-0160/31

Pozmeňujúci návrh 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
v mene skupiny Verts/ALE

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 
ukončenej 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 
s približne 800 miliónmi 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 o udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
musí uplatňovať, vykonávať a v plnej 
miere vyhodnocovať, ako aj konkrétne 
záväzky týkajúce sa pracovných práv a 
ochrany životného prostredia vrátane 
vykonávania Parížskej dohody o klíme a 
súvisiacich vykonávacích predpisov; 

36. domnieva sa, že napriek kapitole o 
obchode a udržateľnom rozvoji nie je 
dohoda medzi EÚ a Mercosurom 
zlučiteľná s Európskou zelenou dohodou 
a nerieši problémy uvedené v posúdení 
vplyvov zverejnenom viac ako rok po jej 
uzavretí; pripomína, že Parížska dohoda, 
ako aj Dohovor o biologickej diverzite 
musia byť neodmysliteľným prvkom 
dohody o voľnom obchode; domnieva sa, 
že prijatie protokolu alebo výkladového 
oznámenia nebude stačiť na zabezpečenie 
udržateľnosti dohody o voľnom obchode 
a toho, aby rešpektovala pôvodné 
obyvateľstvo, ktoré čelí odlesňovaniu, 
zaberaniu pôdy a systematickému násiliu; 
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; v 
tejto súvislosti a vzhľadom na 
pretrvávajúce nedostatky v texte 
opakovane pripomína, že dohodu medzi 
EÚ a Mercosurom nemožno ratifikovať v 
jej súčasnej podobe;

Or. en
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30. 9. 2020 A9-0160/32

Pozmeňujúci návrh 32
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

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 pozitívne vývojové 
trendy pokiaľ ide o obchodnú dohodu 
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 to je dôkazom dynamiky 
obchodnej dohody pri jej vykonávaní; 
vyzýva Komisiu, aby Parlamentu postúpila 
aktuálnejšie údaje o vývoze, ktorý 
realizujú MSP v EÚ, a celkovej 
udržateľnosti dohody; pripomína, že je 
dôležité posilniť vykonávanie a nadväzné 
opatrenia na kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji;

43. pripomína pozitívne vývojové 
trendy pokiaľ ide o obchodnú dohodu 
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 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; je 
však hlboko znepokojený 
nerešpektovaním sanitárnych a 
fytosanitárnych noriem EÚ pri 
vykonávaní CETA, ako sa uvádza v 
audítorskej správe z roku 2020 o 
kanadských kontrolných systémoch, 
ktorými sa riadi produkcia hovädzieho a 
bravčového mäsa určeného na vývoz do 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby dočasne 
pozastavila takýto dovoz dovtedy, kým 
nové dôkazy nepreukážu úplný súlad s 
ustanoveniami dohody CETA o 
sanitárnych a fytosanitárnych 
opatreniach, a aby preskúmala 
presadzovanie kapitoly o sanitárnych a 
fytosanitárnych opatreniach vo všetkých 
dohodách o voľnom obchode, najmä 
vplyv ustanovení o zásade predbežnej 
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opatrnosti a systémoch sledovania a 
kontroly; pripomína, že je dôležité posilniť 
vykonávanie a nadväzné opatrenia na 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji;
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30. 9. 2020 A9-0160/33

Pozmeňujúci návrh 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. víta iniciatívu Komisie v záujme 
európskej zelenej dohody a zdôrazňuje, že 
by ju mala aktívne podporovať obchodná 
stratégia EÚ, ktorá bude ekologicky, 
hospodársky a sociálne vyvážená; 
vyjadruje potešenie nad záväzkom 
Komisie, že sa z Parížskej dohody o klíme 
stane nevyhnutná doložka obchodných 
dohôd;

52. víta iniciatívu Komisie v záujme 
európskej zelenej dohody a zdôrazňuje, že 
by ju mala aktívne podporovať obchodná 
stratégia EÚ, ktorá bude ekologicky, 
hospodársky a sociálne vyvážená; 
vyjadruje potešenie nad záväzkom 
Komisie, že sa z Parížskej dohody o klíme 
stane nevyhnutná doložka obchodných 
dohôd; upozorňuje, že hlavnou prekážkou 
dosiahnutia týchto cieľov v oblasti klímy 
je Zmluva o energetickej charte; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že prebiehajúca reforma Zmluvy o 
energetickej charte odstráni jej 
potenciálne nepriaznivé vplyvy na 
Európsku zelenú dohodu;

Or. en
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30. 9. 2020 A9-0160/34

Pozmeňujúci návrh 34
Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE

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 každý nový 
mechanizmus kompenzácie uhlíka by mal 
byť v súlade s pravidlami WTO, ako aj s 
dohodami EÚ o voľnom obchode; 
zdôrazňuje, že podniky EÚ by nemali byť 
v hospodárskej súťaži znevýhodňované;

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; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
svojho pracovného programu na rok 2021 
predložila návrh na zavedenie 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach (CBA) v súlade s pravidlami 
WTO; zdôrazňuje, že CBA by mal byť 
základným pilierom na dosiahnutie 
európskej uhlíkovej neutrality do roku 
2050 a že v záujme aktívnej integrácie 
MSP musí zahŕňať opatrenia osobitne 
určené na uspokojovanie potrieb MSP;

Or. en


