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3.6.2015 A8-0175/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xi a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (xi a) pri zohľadnení činnosti, ktorú 
vykonáva OECD, predložiť smernicu na 
boj proti BEPS (narúšaniu základu dane 
a presunu ziskov) s cieľom skoncovať so 
škodlivým súťažením podnikov, najmä 
nadnárodných spoločností, ktoré riešia 
svoju globálnu daňovú situáciu spôsobom, 
ktorý im umožňuje presúvať zisky do 
oblastí s nižšími daňami – často cez 
Atlantický oceán; zabezpečiť, aby 
zahraničné fondy, ktorých správcovia 
pôsobia na oboch stranách Atlantického 
oceánu, boli povinné zriadiť svoje 
ústredie v príslušnej domácej krajine; 
prijať okamžité opatrenia s cieľom 
zabezpečiť automatickú výmenu 
informácií a podávanie správ podľa 
jednotlivých krajín o daňových 
záležitostiach s výnimkou malých a 
stredných podnikov; vymedziť pojem 
daňových rajov a vypracovať ich zoznam 
na úrovni EÚ, pričom treba zohľadniť 
činnosť, ktorú vykonáva OECD; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xviii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(xviii) v plnom súlade s Dohovorom 

UNESCO o ochrane a podpore 

rozmanitosti kultúrnych prejavov v dohode 
zabezpečiť, aby zmluvné strany mali 

vyhradené právo prijať alebo zachovať 

akékoľvek opatrenie (najmä regulačnej 

a/alebo finančnej povahy) týkajúce sa 

ochrany alebo podpory kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti, a to v súlade s 

príslušnými článkami Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, ako aj slobody médií a 

pluralizmu médií bez ohľadu na použitú 

technológiu a distribučnú platformu a so 

zreteľom na to, že z mandátu, ktorý udelili 

členské štáty Európskej komisii, sú 

výslovne vylúčené audiovizuálne služby; 

(xviii) prostredníctvom právne záväznej 
všeobecnej doložky s platnosťou pre celú 
dohodu a v plnom súlade s Dohovorom 

UNESCO o ochrane a podpore 

rozmanitosti kultúrnych prejavov 

zabezpečiť, aby zmluvné strany mali 

vyhradené právo prijať alebo zachovať 

akékoľvek opatrenie (najmä regulačnej 

a/alebo finančnej povahy) týkajúce sa 

ochrany alebo podpory kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti, a to v súlade s 

príslušnými článkami Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, ako aj slobody médií a 

pluralizmu médií bez ohľadu na použitú 

technológiu a distribučnú platformu a so 

zreteľom na to, že z mandátu, ktorý udelili 

členské štáty Európskej komisii, sú 

výslovne vylúčené audiovizuálne služby; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xx a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (xx a) všeobecnou doložkou zaručiť právo 
členských štátov EÚ prijať alebo 
zachovať akékoľvek opatrenie týkajúce sa 
poskytovania všetkých vzdelávacích a 
kultúrnych služieb, ktoré fungujú na 
neziskovom základe, a/alebo na ktoré sa 
v akejkoľvek miere poskytujú verejné 
prostriedky alebo sa akoukoľvek formou 
poskytuje štátna podpora, a zaručiť, aby 
zahraniční poskytovatelia financovaní zo 
súkromných zdrojov spĺňali tie isté 
požiadavky v oblasti kvality a akreditácie 
ako domáci poskytovatelia; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno c – bod i a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (i a) určiť predovšetkým tie 
poľnohospodárske sektory a subsektory, 
ktoré majú byť vylúčené z regulačnej 
spolupráce v rámci TTIP, a to vrátane 
citlivých oblastí, v ktorých sa právne 
predpisy EÚ a USA výrazne líšia, vrátane, 
ale nie výlučne, právnych predpisov 
o dobrých životných podmienkach zvierat, 
geneticky modifikovaných organizmoch, 
klonoch a potomkoch klonov, používaní 
chlóru v súvislosti s jatočnými telami 
zvierat, rastových hormónoch v produkcii 
mäsa a mlieka, antibiotikách v chove 
hospodárskych zvierat, agrochemikáliách 
a prípravkoch na ochranu rastlín; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno c – bod i b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (i b) vyzýva Komisiu, aby nasledujúce 
regulačné opatrenia alebo normy 
považovala za mimoriadne dôležité, 
pričom v súvislosti s nimi nie sú možné 
žiadne kompromisy: 

 – neschválenie účinných látok a 
maximálnych hladín rezíduí pesticídov v 
EÚ, 

 – regulačné opatrenia v oblasti 
endokrinných disruptorov, 

 – integrovaný prístup EÚ k potravinovej 
bezpečnosti vrátane ustanovení o dobrých 
životných podmienkach zvierat, 

 – uplatňovanie právnych predpisov EÚ o 
poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom, 

 – vykonávanie nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 
o klinickom skúšaní liekov na humánne 
použitie, a najmä požiadavky na 
zverejňovanie plnohodnotných správ 
o klinickej štúdii v prípade všetkých 
klinických štúdií po skončení 
povoľovacieho procesu vo verejne 
prístupnej databáze, 

 – právomoc členských štátov v oblasti 
organizácie systémov zdravotníctva 
vrátane stanovovania cien a úhrad liekov 
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a prístupu k liekom, 

 – obmedzenia zložiek v kozmetických 
prípravkoch a zákaz testovania na 
zvieratách v súvislosti s kozmetickými 
zložkami a konečnými výrobkami, 

 – politiky EÚ v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov, zelenej 
technológie a dosahovanie cieľov EÚ 
v oblasti klímy a energetiky; 

 – opatrenia na zníženie závislosti na 
fosílnych palivách a procesy EÚ a/alebo 
medzinárodné procesy, ktoré vedú k 
dekarbonizácii dopravy, 

 – požiadavky na ekodizajn výrobkov 
využívajúcich energiu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (ii a) uznať, že v oblastiach, v ktorých sa 
pravidlá EÚ a USA veľmi odlišujú, 
napríklad v oblasti verejnej zdravotnej 
starostlivosti, geneticky modifikovaných 
organizmov, využívania hormónov v 
sektore hovädzieho dobytka, REACH a 
jeho vykonávania a klonovania zvierat na 
hospodárske účely, sa neuzavrie žiadna 
dohoda, a preto o týchto otázkach 
nerokovať; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod iii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(iii) zabezpečiť, aby sa pracovné a 

ekologické normy neobmedzovali na 

kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 

ale aby boli zastúpené rovnako v ostatných 

oblastiach dohody, ako sú investície, 

obchod so službami, spolupráca v oblasti 

regulácie a verejné obstarávanie; 

(iii) zabezpečiť, aby sa pracovné a 

ekologické normy neobmedzovali na 

kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 

ale aby boli zastúpené rovnako v ostatných 

oblastiach dohody, ako sú investície, 

obchod so službami, spolupráca v oblasti 

regulácie a verejné obstarávanie; 

zabezpečiť, aby sa obchod a investície 
nepodporovali oslabovaním 
pracovnoprávnych predpisov; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod vii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (vii a) zabezpečiť, aby sa v rokovaniach 
o TTIP zohľadnil cieľ znížiť emisie 
skleníkových plynov v EÚ do roku 2050 
o 95 %, a preto trvá na tom, že 
z hospodárskeho aj environmentálneho 
hľadiska sú najudržateľnejšími 
alternatívami na dosiahnutie tohto cieľa 
ambiciózne a záväzné spoločné opatrenia 
v oblasti energetickej účinnosti a úspor, 
rovnako ako podpora obnoviteľných 
zdrojov energie; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod viii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (viii a) zabezpečiť, aby mali palivá s 
obzvlášť vysokou intenzitou emisií 
skleníkových plynov, napríklad 
skvapalnený zemný plyn (LNG) získaný z 
bridlicového plynu a ropa získaná z 
ropných pieskov, zakázaný prístup na trh 
EÚ, keďže v opačnom prípade by boli 
ohrozené medzinárodné záväzky v oblasti 
klímy, bolo by to v rozpore s právnymi 
predpismi a cieľmi EÚ v oblasti klímy, 
bola by oslabená účinnosť odporúčaní 
pre nekonvenčné palivá a bolo by 
porušená smernica o kvalite palív; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod xvi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(xvi) zabezpečiť, aby dohoda o TTIP 

obsahovala ambicióznu, vyváženú a 

modernú kapitolu o presne a jasne 

vymedzených oblastiach duševného 

vlastníctva vrátane uznávania a lepšej 

ochrany zemepisných označení, aby 

odrážala spravodlivú a efektívnu úroveň 

ochrany bez toho, aby bránila potrebe EÚ 
reformovať svoj systém ochrany 
autorských práv, a aby zároveň zaručovala 
spravodlivú rovnováhu medzi ochranou 

práv duševného vlastníctva a verejným 

záujmom, najmä potrebu zachovať prístup 

k dostupným liekom tým, že sa bude 

naďalej podporovať flexibilita v rámci 

dohody TRIPS; 

(xvi) zabezpečiť, aby dohoda o TTIP 

obsahovala ambicióznu, vyváženú a 

modernú kapitolu o presne a jasne 

vymedzených oblastiach duševného 

vlastníctva vrátane uznávania a lepšej 

ochrany zemepisných označení, aby 

odrážala spravodlivú a efektívnu úroveň 

ochrany a aby zároveň zaručovala 

spravodlivú rovnováhu medzi ochranou 

práv duševného vlastníctva a verejným 

záujmom, najmä potrebu zachovať prístup 

k dostupným liekom tým, že sa bude 

naďalej podporovať flexibilita v rámci 

dohody TRIPS; nevstupovať do rokovaní 
o autorskom práve, ochranných 
známkach a patentoch, keďže ani EÚ, ani 
členské štáty neprijali rozhodnutie 
týkajúce sa komplexnej harmonizácie 
týchto práv duševného vlastníctva; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno e – bod i 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(i) naďalej vyvíjať úsilie o zvyšovanie 

transparentnosti v rokovaniach tým, že sa 

bude viac návrhov na rokovania 

sprístupňovať širokej verejnosti, 

vykonávať odporúčania európskeho 

ombudsmana, najmä tie, ktoré sa týkajú 

pravidiel o verejnom prístupe k 

dokumentom;   

(i) naďalej vyvíjať úsilie o zvyšovanie 

transparentnosti v rokovaniach tým, že sa 

bude viac návrhov na rokovania 

sprístupňovať širokej verejnosti, okrem 
iného všetky texty, o ktorých EÚ rokuje, 
ktoré už Komisia poskytuje členským 
štátom a Parlamentu, a vykonávať 
odporúčania európskeho ombudsmana, 

najmä tie, ktoré sa týkajú pravidiel o 

verejnom prístupe k dokumentom; 
jednoznačne sa domnieva, že v oblasti 
regulačnej spolupráce by mali byť všetky 
konsolidované texty, o ktorých sa rokuje, 
sprístupnené verejnosti; 

Or. en 



 

AM\1064114SK.doc  PE558.912v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

3.6.2015 A8-0175/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno e – bod iii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(iii) podporovať ešte užšie zapojenie 

členských štátov, ktoré boli zodpovedné za 
rokovací mandát Európskej komisie na 
otvorenie rokovaní s USA, s cieľom 

zabezpečiť ich aktívny podiel na lepšom 
oznamovaní rozsahu a možných prínosov 
dohody pre európskych občanov, ako Rada 
uvádza vo svojich záveroch prijatých 20. 

marca 2015, aby sa zabezpečila široká 
verejná diskusia o TTIP v Európe na 
základe zistených skutočností s cieľom 

preskúmať reálne obavy súvisiace s 

dohodou; 

(iii) podporovať ešte užšie zapojenie 

členských štátov s cieľom dosiahnuť, aby 
sa aktívne usilovali poskytovať pravdivé 
informácie o rozsahu a možných vplyvoch 
dohody na európskych občanov, ako Rada 
uvádza vo svojich záveroch prijatých 20. 

marca 2015, s cieľom preskúmať reálne 

obavy súvisiace s dohodou; 

Or. en 

 

 


