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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 
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údajov; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na posilnenie presadzovania 
kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji v 
obchodných dohodách; 

údajov; vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na posilnenie presadzovania 
kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji v 
obchodných dohodách; opakuje svoju 
výzvu, aby EÚ do kapitol o obchode a 
udržateľnom rozvoji vždy začlenila 
záväzné a vynútiteľné ustanovenia, na 
ktoré sa vzťahujú vhodné a účinné 
mechanizmy urovnávania sporov, a aby 
ako jednu z metód presadzovania zvážila 
mechanizmus založený na sankciách;
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