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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

ii) zdôrazniť, že zatiaľ čo rokovania o 

TTIP sa skladajú z troch hlavných oblastí – 

ambiciózne zlepšenie vzájomného prístupu 

na trh (pre tovar, služby, investície a 

verejné zákazky na všetkých úrovniach 

verejnej správy), zníženie necolných 

prekážok a zvýšenie kompatibility 

regulačných režimov a rozvíjanie 

spoločných pravidiel na riešenie 

spoločných globálnych obchodných úloh a 

príležitosti – všetky tieto oblasti sú 

rovnako dôležité, aby sa zahrnuli do 

komplexného balíka; dohoda o TTIP by 

mala byť ambiciózna a záväzná na 

všetkých úrovniach vlád na oboch stranách 

Atlantiku, mala by viesť k trvalému 

a skutočnému otvoreniu trhu na základe 

reciprocity a k uľahčeniu obchodu v reálnej 

praxi a mala by sa v nej venovať osobitná 

pozornosť štrukturálnym opatreniam na 

dosiahnutie širšej transatlantickej 

spolupráce pri zachovaní regulačných 

noriem a ochrany spotrebiteľov a zabránení 

sociálnemu, fiškálnemu 

a environmentálnemu dumpingu; 

ii) zdôrazniť, že zatiaľ čo rokovania o 

TTIP sa skladajú z troch hlavných oblastí – 

ambiciózne zlepšenie vzájomného prístupu 

na trh (pre tovar, služby, investície a 

verejné zákazky na všetkých úrovniach 

verejnej správy), zníženie necolných 

prekážok a zvýšenie kompatibility 

regulačných režimov a rozvíjanie 

spoločných pravidiel na riešenie 

spoločných globálnych obchodných úloh a 

príležitostí – všetky tieto oblasti sú 

rovnako dôležité a musia sa zahrnúť do 

komplexného balíka; dohoda o TTIP by 

mala byť ambiciózna a záväzná na 

všetkých úrovniach vlád na oboch stranách 

Atlantiku, mala by viesť k trvalému 

a skutočnému otvoreniu trhu na základe 

reciprocity a k uľahčeniu obchodu v reálnej 

praxi a mala by sa v nej venovať osobitná 

pozornosť štrukturálnym opatreniam na 

dosiahnutie širšej transatlantickej 

spolupráce pri zachovaní regulačných 

noriem, ochrany spotrebiteľov 

a autonómie vo fiškálnej politike a 

zabránení sociálnemu 

a environmentálnemu dumpingu; 

Or. en 

 

 


